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Äèìêàòà „Òåõíîèìïåêñ“

остна ще бъде
Коледата за бъл-
гарските пенсио-
нери, обявиха
вчера синдикал-
ни дейци. Те са
пресметнали, че
трапезата им на
Бъдни вечер ще
струва около 40
лева, колкото са
тазгодишните надбавки към пенсиите у
нас. За поредна  година много хора в най-
бедната страна в Европейския съюз ще
празнуват оскъдно, заяви лидерът на

Ïîñòíà Êîëåäà
çà ïåíñèîíåðèòå
40 ëâ. èì äàäå íàøàòà „ùåäðà“ äúðæàâà,
à "ôàëèðàëà" Ãúðöèÿ - 1000 åâðî

реди месец ГЕРБ поиска подкрепа
за конституционни промени за  ре-
визия на порочната приватизация
(1991 - 2017), която разби ико-
номиката и превърна България в
най-бедната и корумпирана член-
ка на ЕС.

КНСБ Пламен Димитров. По думите му
600 000 българи са нископлатени и взе-
мат до  67% от средната работна заплата,
която е 1037 лв. От тях пък 400 000 полу-
чават минималната работна заплата. При
изчислена  средна месечна издръжка от
575 лева на човек на месец Коледата се
оказва невъзможна  мисия за много бъл-
гари, каза още синдикалистът. Тазгодиш-
ните коледни  надбавки към пенсиите от
40 лева са недостойни на фона на 1000
евро, които по  празниците ще получат
пенсионерите и бедните в съседна "фали-
рала" Гърция, възмути се експертът Мика
Зайкова. < 4
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Наивните българи за пореден път се излъгаха,

че най-после ще дойде видовден за грабителите!
Но вместо корекция на порочния и крадлив нео-
либерален икономически модел на прехода, ГЕРБ
префасонира инициативата си в опит за отстрел-
ване на лидера на опозицията Корнелия Нинова!?

Изведнъж псевдоанализатори и борци за спра-
ведливост забравиха за аферите, свързани с про-
дажбата на водата на София, авиокомпания "Бал-
кан", БТК, електроразпределителните дружества,
американските "Марици"... заговориха само и един-
ствено за приватизацията на "Техноимпекс"!? От
сутрин до вечер послушни медии ни убеждават
колко черна е Корнелия Нинова, защото, видите
ли, "заедно с други 22-ма служители на търговс-
кото дружество участвала в неговата приватиза-
ция"!?

За обективния зрител или читател не става
ясно къде и с какво Нинова е нарушила закона
или е ощетила държавата, но... зловонният дух на
слуховете и мълвите е пуснат от бутилката, пък
тя нека да се обяснява...

Тенденциозното очерняне на лидера на БСП
продължи дори и след като главният прокурор
Сотир Цацаров каза, че сделката за "Техноим-
пекс" е проверявана и не са открити нарушения.

Въпреки това "загрижени" журналисти продъл-
жиха да лягат и стават с блудкавата сага "Техно-
импекс".

Общественото внимание умело се отклонява
от ширещата се корупция, бедността и управлен-
ските балони на ГЕРБ и от една съмнителна при-
ватизационна сделка - тази на Общинска банка!

"Приватизацията е мъртва, да живее привати-
зацията" - това е политиката на властта, защото
67% от акциите на банката се продават само за
45 милиона лева на единствения кандидат  -
офшорка, регистрирана в Лихтенщайн. Приликите
между старата и днешната приватизация са по-
вече от очевидни, а целта е поредният грабеж.

След фалита на КТБ (подготвен и реализиран
от хора с корпоративни интереси) прозрачността
и стабилността на банковата система е ключова
за държавата и за националната сигурност.

Правителството в лицето на Бойко Борисов
дължи ясни отговори какво се случва с Общинс-
ка банка и защо една печеливша банка трябва
да бъде продавана. Как така с едната ръка ГЕРБ
ревизира приватизацията, а с другата - привати-
зира отново на тъмно?

Ако на някой не му е ясно кому беше нужна
димката "Техноимпекс", време е да разбере - тя
служи на мутренската паралелна държава, която
изсмуква и последните ресурси от измъчената
българска икономика.

Но въпреки всичко номерът няма да мине,
защото насреща й е Социалистическата партия
със своята 126-годишна история, която освен
инстинкт за самосъхранение има мисия и визия
за справедлива и социална България в полза на
хората. И единствената бариера, която ще спре
окончателното ликвидиране на националната дър-
жава, е опозиционната БСП и тези, които я под-
крепят.

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Ï

ГДБОП арестува
бивш кмет на Свилен-
град и неговия син при
мащабна акция срещу
организирана престъп-
на група, занимаваща
се с трафик на хора, на-
учи "Дарик радио" от по-
лицейски източници.
Той е задържан за 24 ча-
са, а след разпит бе ос-
вободен. Д-р Христо
Минков е бивш кмет на

Îáùèíàð îò ÃÅÐÁ â àðåñòà çà òðàôèê íà õîðà
Òîâà å ïîðåäíèÿò ñëó÷àé, â êîéòî êàäúð íà
óïðàâëÿâàùèòå ïîïàäà ïîä óäàðèòå íà çàêîíà

града, а в момента е об-
щински съветник от
ГЕРБ. Заедно с него в
ареста е и синът му. При
операцията са арестува-
ни общо 10 души.

ЗЕМЯ припомня, че
това не е първи скан-
дал с кадри на ГЕРБ.
Кметът на Септември
Марин Рачев бе изп-
равен пред Окръжния
съд в Пазарджик по об-

винение, че като едно-
личен търговец е укрил
данъци в особено голе-
ми размери - над 115
000 лв. В Хасково се
оказа, че близки и род-
нини на депутата от
ГЕРБ Делян Добрев за-
емат ключови позиции
в общината. А пък в
пазарджишкото село
Виноградец дете на 6 г.
застреля мъж с писто-

лета на председателя на
общинския съвет в
Септември Лазар
Влайков от ГЕРБ. През
2015 г. в Червен бряг
общинар от ГЕРБ бе
арестуван за побой и
отвличане.

София.
Палестинци
излязоха
на протест
срещу
решението
на Доналд
Тръмп да
признае
официално
Йерусалим
за столица
на Израел
и да пре-
мести
американ-
ското
посолство
там.
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Д-р Христо Минков
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Започва
преструктуриране на
болницата в Ловеч
План за преструктуриране
на болницата в Ловеч
влезе в сила от вчера,
съобщи в Министерския
съвет министърът на
здравеопазването. Така
Кирил Ананиев отговори
на предупреждението за
ефективен протест на
медиците в Ловеч и даде
надежда и на колегите им
във Враца. Ако кредитори-
те във Враца постъпят
достойно, както кредито-
рите в Ловеч, решение ще
има. Болницата във Враца
няма да закриваме, ще я
преструктурираме, заяви
Кирил Ананиев.

Двама осъдени за
кражба на дарения за
болно дете

"Нова телевизия" припом-
ни, че в началото на
годината мъж и жена
откраднаха 400 лв. от
кутия за дарения за 2-
годишно момченце.
Детето, за което се
събираха парите, имаше
нужда от скъпоструващо
лечение в чужбина.
Случаят предизвика бурна
реакция в социалните
мрежи. След няколко
месеца разследване и
процес крадците бяха
осъдени на първа инстан-
ция. Петко Великов
получи 2 години и 4
месеца затвор. Приятелка-
та му Доника получи 1
година условно, с 3-
годишен изпитателен срок.

Саниран блок за 3
милиона протече в
Бургас
Саниран блок за 3 млн. лв.
протече в бургаския
квартал "Меден рудник".
Това е блок 16, Зона "А",
наскоро саниран по
програмата за енергийна
ефективност. Обитателите
му са в безизходица, тъй
като при дъжд домовете им
се наводняват, климатиците
са изгорели заради нека-
чественото поставяне, а от
фирмата изпълнител вече
месеци не реагират и не
предприемат никакви
действия, за да оправят
щетите, предаде БНТ. Най-
големият проблем за
хората са течовете,
започнали още по време
при подмяната на покрива
на сградата при саниране-
то. Първоначално течовете
били на няколко места и
майсторите ги оправили, но
впоследствие обхванали и
други части от блока. Сега,
когато навън вали дъжд,
ситуацията става бедствена
- от таваните на високите
етажи започва да тече
вода, която продължава
към долните апартаменти.
Черна вода избива по
стените и от комините. От
община Бургас съобщиха,
че са изпратили 20-дневно
предупреждение към
фирмата изпълнител. Ако
фирмата не реагира до
изтичането на този срок,
ще започне съдебна
процедура.

Ïðàâèòåëñòâîòî íà Ìîñêâà íàïðàâè
äàðåíèå íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò

Â îáíîâåíèÿ Öåíòúð çà ðóñêè åçèê â Àëìà ìàòåð Í. Ïð. ïîñëàíèê
Àíàòîëèé Ìàêàðîâ ñå ñðåùíà ñúñ ñòóäåíòè è ïðåïîäàâàòåëè

В Софийския универси-
тет "Св.Климент Охридс-
ки" се състоя тържестве-
но откриване на обнове-
ния Център за руски език
"Акад. В. В. Виноградов",
който получи ново мулти-
медийно оборудване и
лаптопи благодарение на
правителството на Моск-
ва.

В събитието взеха
участие посланикът на
Русия в България Анато-
лий Макаров, ръководите-
лят на Дома на Москва
Борис Громов и съветни-
кът по въпросите на
образованието Роберт
Шестаков. Те също така
бяха приети от замест-
ник-ректора по учебна
дейност проф. д-р Ренета
Божанкова, с която
заедно с декана на
факултет "Славянските
филологии" доц. д-р
Бойко Пенчев обсъдиха
въпроси на изучаването
на руския език в Универ-

Студентите в Благоевград от-
ново протестираха срещу вой-
ната по пътищата вчера. Про-
тестиращите и този път блоки-
раха движението по улица "Сла-
вянка".  В 7.30 часа студенти и
местни жители отново излязо-
ха на протест на мястото, къде-
то във вторник на пешеходна пъ-
тека камион блъсна и уби на
място 19-годишната студентка
Фатиме Колашева. Протестира-
щите настояха кръстовището
между улиците "Славянска" и
"Дойран", където стана инциден-
тът, да бъде обезопасено. За то-
ва студентите предложиха да бъ-
де сложена светофарна уредба
или да се изгради кръгово кръс-
товище. Пешеходната пътека, на
която загина студентката, беше
отрупана с цветя, а колегите и
приятелите на загиналото моми-
че държаха нейни снимки с чер-
на лента. Те са категорични, че
ще продължат мълчаливото си
бдение, докато институциите не

Ïðîòåñòè â Áëàãîåâãðàä çàðàäè çàãèíàëîòî ìîìè÷å íà ïåøåõîäíà ïúòåêà

:

те места да се постави релефна
пътна маркировка и да се обо-
собят еднопосочни улици в цен-
тралната част на областния град.

Началникът "Пътна полиция" в
Благоевград Данаил Стоицов за-
яви пред БНТ, че органите на ре-
да осъществяват всекидневен и
непрекъснат контрол в целия
град, включително и на кръсто-
вището, където вчера загина сту-
дентката.

Кметът на Благоевград Атанас
Камбитов също коментира тра-
гичния инцидент и протеста на
гражданите. По думите му често
се получават сигнали за въпрос-
ното кръстовище. Много от тях
били за неправилно паркирани
коли, но районът не е покрит от
синя зона и общината няма пра-
во да репатрира автомобилите.
Според него на мястото на ин-
цидента не може да се изгради
кръгово кръстовище, а светофар
би натоварил много движението
по улицата.ççççç

Íàêðàòêî

направят необходимото, за да се
обезопаси улицата, която е ед-
на от най- натоварените в гра-
да, съобщи БНР. По-късно сту-
дентите тръгнаха на мирно шес-
твие към сградата на общината.
Те блокираха входа на община-
та с желание да разговарят с
кмета Атанас Камбитов, който
уважи искането им. Протестът
вчера също беше подкрепен от
местните жители, които призо-

ваха за повече внимание на пъ-
тя, за да не стават такива тра-
гедии. Живата верига блокира
движението в района на студент-
ските общежития за близо 30 ми-
нути. От община Благоевград съ-
общиха, че се е провело извън-
редно заседание на Комисията по
безопасност, на което са били на-
белязани мерки за обезопасява-
нето на възловите места в града.
Общината предвижда на опасни-

ците на СУ. Отделно беше
поставен въпросът за
съвместни руско-българс-
ки проекти в навечерието
на емблематичната за
страните ни 2018 година,

когато ще се празнува
140-годишнината от
Освобождението на
България от османско
робство.

На среща със студенти-

те русисти в обновения
Център посланик Макаров
сподели своите впечатле-
ния от изминалата година
и отговори на въпросите
на студенти.ççççç

ГДБОП арестува бивш кмет на
Свиленград и неговия син при ма-
щабна акция срещу организира-
на престъпна група, занимаваща
се с трафик на хора, научи "Да-
рик радио" от полицейски източ-
ници. Той е задържан за 24 часа,
а след разпит е освободен. Д-р
Христо Минков е бивш кмет на
града, а в момента е общински
съветник от ГЕРБ. При операция-
та, ръководена от Специализира-
ната прокуратура, са арестувани
общо 10 души. Тя е проведена
след няколкомесечна разработка,
при която са използвани специ-
ални разузнавателни средства.
Повдигнати са обвинения на че-
тири лица, включително на ръко-

ÃÄÁÎÏ àðåñòóâà áèâø êìåò íà Ñâèëåíãðàä îò ÃÅÐÁ çà òðàôèê íà õîðà
водителя на групата. Те са дейст-
вали от началото на 2017 г. на
територията на Свиленград. Прес-
тъпната група е превеждала не-
легално чужди граждани през тур-
ската граница. Това се е случило
в землището на с. Труд. Там са
били преведени 44-ма иракчани,
14 от които са под 16-годишна
възраст, поясняват от прокурату-
рата. Ръководителят на групата и
един от съучастниците са задър-
жани за 72 часа. Предстои про-
куратурата да поиска да им бъде
наложена най-тежката мярка "за-
държане под стража". На двама
от групата е наложена парична га-
ранция от 5000 и 2000 лева, а
един е в ареста в Пловдив.ççççç

ситета, сътрудничеството
на Софийския универси-
тет и руските вузове,
както и възможностите за
получаване на допълни-
телна квалификация и
образование в руските
университети от випускни-
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Парламентарната група
на "БСП за България" ост-
ро осъжда опитите предсе-
дателят на групата да бъде
оклеветен чрез непрекъсна-
тото внушаване на манипу-
лирана информация.

Това се заявява в пози-
ция на депутатите от леви-
цата.

За нас не е изненада, че
политическият ни опонент
се опитва да отвлече вни-
манието от наболелите
проблеми днес и да диск-
редитира най-голямата опо-
зиционна парламентарна
група. Това е техен стил на
поведение.

ПГ на "БСП за България"
твърдо стои зад председа-
теля си. Всяко мнение, из-
разено пред медиите, но не
и пред групата, постига са-
мо едно - руши авторитета
и пречи на групата да зая-
ви ясно своята опозицион-
ност и алтернатива.

Разграничаваме се от

Ïàðëàìåíòàðíàòà ãðóïà íà ÁÑÏ
ïîäêðåïÿ Êîðíåëèÿ Íèíîâà

Íà òîçè äåí

:

Събития
” 1911 г. - Норвежката
експедиция на Роалд Амунд-
сен достига първа до Южния
полюс, като изпреварва с 34
дни англичаните, водени от
капитан Робърт Скот.
” 1955 г. - България е
приета за пълноправен член
на ООН заедно с Албания,
Австрия, Финландия, Унгария,
Ирландия, Италия, Йордания,
Лаос, Португалия, Румъния и
Испания.
” 1995 г. - Официално е
подписано Дейтънското
споразумение в Париж, с
което се поставя край на
близо четиригодишната
гражданска война в Босна и
Херцеговина.
” 2004 г. - Открит е
Виадукт Мийо, най-високият
мост в света, разположен
във Франция.
Родени
” 1503 г. - Нострадамус,
френски астролог
” 1874 г. - Никола Пушка-
ров, български почвовед
” 1875 г. - Добри Христов,
български композитор
” 1924 г. - Радж Капур,
индийски режисьор и актьор
” 1933 г. - Людмил
Кирков, български актьор и
режисьор
” 1939 г. - Иван Вуцов,
български футболист и
треньор
” 1947 г. - Дилма Русеф,
бивш президент на Бразилия

” 1951 г. - Вежди Раши-
дов, български скулптор
министър на културата за
периода 2009-2013 г. и
2014-2017 г., настоящ
депутат от ГЕРБ
Починали
” 1799 г. - Джордж
Вашингтон, първи президент
на САЩ
” 1972 г. - Ангел Каралий-
чев, български писател
” 1989 г. - Андрей Саха-
ров, руски физик, Нобелов
лауреат
” 1990 г. - Фридрих
Дюренмат, швейцарски
писател
” 2009 г. - Крикор Азарян,
български режисьор
” 2013 г. - Питър О'Тул,
ирландски актьор

подобно поведение. То не
изразява нито политиките
ни, нито разбирането ни за
политика, завършват пози-
цията си депутатите от
БСП

Внасят вота на недове-
рие на 17 януари, тема-
та ще е корупция

Левицата и ДПС внасят
вота на недоверие на 17
януари 2018 г. Темата ще е
корупцията. Ще бъдат из-
несени конкретни факти,
които до този момент не
са известни, съобщи лиде-
рът на левицата Корнелия
Нинова след приключили-
те преговори с ДПС.

В момента екипите ще
извадят конкретните случаи
по темата корупция. На 10
януари трябва да сме гото-
ви с мотивите. Това е пър-
вата сряда след ваканция-

Ëåâèöàòà â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå  ñå ïðîòèâîïîñòàâÿ íà ìàíèïóëàöèèòå,
èäâàùè îò óïðàâëÿâàùèòå, êðèòèêóâà è ìíåíèÿòà, èçðàçåíè îò
ñîöèàëèñòèòå ïúðâî â ìåäèèòå, à íå ïðåä êîëåãè è äðóãàðè

та, на 17-и внасяме в дело-
водството. Няма вариант
вотът да е за цялостна по-
литика. Когато работният
екип направи конкретните
случаи, защото няма да си
говорим ей така, просто за
корупция. Ще имате много
конкретни случаи. Случаи,
които досега не сме обявя-
вали, заяви Корнелия Ни-
нова.

Председателят на ДПС
Мустафа Карадайъ отбеля-
за, че вот ще има и на
днешната среща са уточни-
ли тайминга. Темата е свър-
зана с корупцията, но тъй
като корупция има във всич-
ки секторни политики, ра-
ботната група като седне да
пише мотивите, ще се кон-
кретизира, посочи той. Мно-
го голяма е темата, малко
е времето, коментира Ка-
радайъ. Попитан как ще се
възприеме от европейски-
те ни партньори вот на не-
доверие в началото на бъл-
гарското председателство
на Съвета на ЕС, предсе-
дателят на ДПС отговори:
"Много положително".

Това е първият вот на не-
доверие към третия кабинет
на Бойко Борисов от нача-
лото на мандата.

Опозицията пита власт-
та за най-скандалните
приватизационни сдел-
ки на прехода

БСП пита БНБ, КЗК,
Агенцията за приватизация

"В началото на годината срещу
Иво Прокопиев беше повдигнато об-
винение и законът в тази ситуация
ни задължава на тази проверка.
Смисълът е ние да проверим из-
точника на имуществото. Ако не е
законен в 10-годишния период, ние
предлагаме конфискация", заяви
пред БНТ председателят на Коми-
сията за отнемане на незаконно
придобито имущество Пламен Ге-
оргиев.

Нашите инспектори установиха
несъответствие от 14 милиона ле-
ва. Тази сума не може да бъде обяс-
нена от Прокопиев. Има и устано-
вени грешки в продажбата на "Ка-
олин". Идеята там е била работни-
ците да станат собственост на фир-
мата, обясни Пламен Георгиев.

"Извършвайки тази проверка,
ние установихме една продажба
преди 5 години на "Каолин" и зато-
ва трябваше да проверим прива-
тизацията на това дружество, за да
установим законен ли е този до-
ход. Тези 150 млн. лв., придобити

Øåôúò íà ÊÎÍÏÈ: Ïðîêîïèåâ ïîëó÷àâàøå âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ
çà ðàçñëåäâàíåòî ñðåùó íåãî

от юридическото лице, са незакон-
ни. Дни след старта на проверката
ни, която продължи 7-8 месеца, 4
дружества в Кипър на проверява-
ното лице бяха закрити. Това събу-
ди подозрение у нас, че г-н Проко-
пиев е наясно, че  извършваме про-
верка. Без да сме го канили, той
предостави документи за доходите
си, плюс доста конкретни обстоя-
телства във връзка с имота, който
ние запорирахме. Нашата провер-
ка е секретна. Очевидно има теч
на класифицирана информация, ко-
ето е недопустимо", допълни още
Пламен Георгиев.

Георгиев уточни, че има несъот-
ветствие за повече от 14 млн. лева
между приходи и разходи при Про-
копиев. Отделно от това са устано-
вени много нарушения по привати-
зационната сделка за "Каолин", за-
това продажбата не му се призна-
ва. Освен това е установено, че
братът на Прокопиев и една дама
са назначени в "Каолин" месец и
три дни преди приватизационната

сделка. Поне две години е трябва-
ло да работят там, за да участват в
приватизацията на дадено дружес-
тво, според председателя на КОН-
ПИ. Георгиев беше категоричен, че
"нито една банкова сметка на "Ико-
номедиа" не е запорирана. За не-
говия бизнес няма никаква опас-
ност, това е манипулация, че иска-
ме да удряме по медии“.

По думите му Прокопиев сам
признал, че през цялото време е
бил в течение какво се е случвало.

"Информирали сме ДАНС да се
провери откъде изтича тази кла-
сифицирана информация. Такъв теч

и други институции за клю-
чови приватизационни
сделки.

От левицата искат дого-
ворите и документите за
произход на средствата на
купувачите.

Сред дружествата, за ко-
ито са подадени заявления
за достъп до информация,
са: "СИБАНК"; "Пампорово"
АД; "Булгартабак - холдинг";
"Българска телекомуникаци-
онна компания"; "Химко" АД;
"Кремиковци" АД и електро-
разпределителни дружест-
ва, съобщиха от пресцентъ-
ра на БСП.

В писмо до Агенцията за
приватизация и следприва-
тизационен контрол от ле-
вицата искат копия на при-
ватизационните договори и
договорите за прехвърля-
не на правото на собстве-
ност върху акции от капи-
тала на въпросните дру-
жества, както и докумен-
тите за произход на сред-
ствата на купувачите.

С писмо до Комисията
за защита на конкуренци-
ята и БНБ социалистите пи-
тат дали те са се произна-
сяли за даване на разре-
шение за извършване на
сделки във връзка със "СИ-
БАНК" ЕАД и какви са би-
ли мотивите им за това.

Припомняме, че на пос-
ледното си заседание Из-
пълнителното бюро на БСП
взе решение да изиска  ин-
формацията за това как и
с какви средства на купу-
вачите е осъществена при-
ватизацията на посочените
дружества. ç

на информация до-
сега не е имало. Пи-
там се каква е при-
чината един човек
да върши неща, ко-
ито граничат с мно-
го сериозни наказу-
еми деяния. Очевид-
но у нас има хора,
които смятат, че жи-
веят над закона. Ня-
ма как един човек
да излезе и да ка-
же, че е търсил съ-

действие от държавни институции,
за да се прекрати проверката сре-
щу него. Това е много страшно за
една правова държава", подчерта
Георгиев.

По повод обвиненията към ко-
мисията, които вчера Прокопиев от-
прави по време на пресконферен-
цията си, шефът на КОНПИ заяви:
"Ние говорихме с конкретика, а дру-
гата страна - с общи фрази и епи-
тети. Чух няколко лъжи от очевид-
но притеснено лице, което означа-
ва, че сме уцелили мястото, където
най-много го боли - приватизация-
та на "Каолин", заяви той. ç



ÇÅÌÅÄÅËÈÅ 14.12.2017 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß4

ÁÑÏ ïðîòèâ
ïðîäàæáàòà íà
Îáùèíñêà áàíêà

Постната трапеза на
Бъдни вечер струва около
40 лева, колкото тазгодиш-
ните надбавки към пенсии-
те у  нас. Такива са експер-
тните предпразнични смет-
ки, които показват, че за по-
редна  година много хора в
най-бедната страна в Евро-
пейския съюз ще празнуват
оскъдно. В България сред-
ната  заплата е над 1000 ле-
ва, но тя варира според сек-
тора на работа и географс-
кото  положение, уточнява
Пламен Димитров от КНСБ.
"Средната заплата е 1037 ле-
ва. Тя е 1400 лева в София и
над 600 във  Видин. 600 000
работещи българи са нис-
коплатени и те вземат до
67% от средната работна
заплата. От тях 400 000 по-
лучават минималната работ-
на заплата", допълва синди-

"Ùåäðèòå" êîëåäíè äîáàâêè îò 40 ëâ.
ñòèãàò ñàìî çà ïîñòíà òðàïåçà

Спецсъдът не даде ход на ме-
гаделото за фалита на Корпора-
тивна търговска банка на първо-
то си заседание. Причината е, че
мажоритарният собственик на
фалираната банка Цветан Васи-
лев е нередовно призован, пре-
даде БТА. Домоуправителят и пор-
тиерът на сградата, в която е жи-
веел той, обяснили, че четири го-
дини не са виждали никого на
адреса. В момента тече проце-
дура по искане за неговата екс-
традиция от Белград.

На 20 ноември българското
Министерство на правосъдието е
изпратило съдебна поръчка до
Сърбия, за да му бъде връчена
призовка по делото, но досега
няма отговор дали от Белград са
предали документите по делото
на Василев. Цветан Василев е
един от 18-те подсъдими за фа-
лита на банката, като съдът тряб-
ва да се произнесе дали те са

Ìåãàäåëîòî ÊÒÁ íå çàïî÷íà ïî ïðîöåäóðíè ïðè÷èíè
виновни за източването на над
2,5 млрд. лева от КТБ. Делото е
400 тома, обвинителният акт е
11 хиляди страници. Повдигна-
тите обвинения са над 100.

За да не започне делото има
и друга пречка - починал е адво-
катът на един от подсъдимите
Рангел Стойчев, който се яви
днес без защитник.  Зала 5 на
специализирания съд бе препъл-
нена от подсъдими и адвокати.
Съдия по делото е Виржиния Пет-
рова. В състава са и двама за-
седатели.

Investor.bg припомня, че в
края на миналата седмица глав-
ният прокурор Сотир Цацаров бе-
ше на официално посещение в
Белград по покана на сръбския
главен прокурор Загорка Доло-
вац, с която подписа Меморан-
дум за разбирателство и сътруд-
ничество между българската и
сръбската прокуратури.

Çà ïîðåäíà  ãîäèíà ìíîãî õîðà â
íàé-áåäíàòà ñòðàíà â Åâðîïåéñêèÿ
ñúþç ùå ïðàçíóâàò îñêúäíî

Общинските съветници от
БСП в София искат спиране
на процедурата по продаж-
бата на мажоритарния дял
на Столичната община в Об-
щинска банка. Мотивът -
имало само един кандидат -
лихтенщайнската компания
"Новито опортюнитис", а
кметът Йорданка Фандъкова
обещала да се спази прин-
ципът за конкурентно нача-
ло при сделката, която бе с
начална цена 45.6 млн. лв.
Според лидера на столични-
те социалисти Калоян Пар-
гов трябва да се вземе юри-
дически възможното реше-
ние - или процедурата тряб-
ва да бъде прекратена и обя-
вена отново, или да се удъл-
жи срокът за подаване на
оферти. По време на изяв-
ление в кулоарите на пар-
ламента той обяви, че соци-
алистите по принцип са про-
тив продажбата на подобен
ценен актив.

Депутатът от БСП Румен
Гечев обяви, че с дял от
67.6% бъдещият собственик
преодолява блокиращата
квота и ако поиска, ще мо-
же да увеличи капитала на
банката, с което да я нап-
рави голяма. Заради това и
БНБ, и ДАНС трябвало да
проверят и докладват кой
стои зад въпросната компа-
ния.

В отговор на БСП в ку-
лоарите на парламента изяв-
ление направи председате-
лят на Столичния общински

съвет Елен Герджиков (ГЕРБ),
който припомни, че решени-
ето за продажбата на Об-
щинска банка е взето след
оздравяването й и с презум-
пцията, че общината не тряб-
ва да се занимава с банко-
ва дейност. Той каза още, че
процедурата е продължила
60 дни, както изисква зако-
нът, но макар че са публи-
кувани обяви във водещи
икономически издания по
света, се е явил само един
кандидат. "Общинският съвет
може да вземе решение, че
е съгласен да се извърши
сделката, но единствената
институция, която може да
я верифицира, е БНБ", ра-
зясни още Герджиков. Очак-
ва се такова решение да бъ-
де взето на 21 декември, а
социалистите да гласуват
против. çОБЯВЛЕНИЕ

СО - район "ОВЧА КУПЕЛ"

Бул. "Цар Борис ІІІ" №136В

Уведомяваме всички заинтере-
совани физически и юридически ли-
ца, че със Заповед № РОК17-РА50-
51/15.11.17 г. на Главния архитект
е допуснато да  се изработи изме-
нение на действащ План за регула-
ция и застрояване в обхват: м. "в.з.
Горна баня", кв.19, УПИ ІV-99 (ПИ
68134.4330.99)

ОБЯВЛЕНИЕ
СО - район "ОВЧА КУПЕЛ"

Бул. "Цар Борис ІІІ" №136В

Уведомяваме всички заинтересо-
вани физически и юридически лица,
че със Заповед № РА-50-807/
04.12.2017 г. на Главния архитект на
гр.София е допуснато да се изработи
проект на подробен устройствен план
с  териториален обхват: ПИ с иден-
тификатор 68134.4202.34, кв.16а
м. "в.з. Люлин" .

калният лидер. От КНСБ из-
числяват, че ценовото рав-
нище за храни и алкохолни
напитки у нас  е 71% от
средното за ЕС. За сравне-
ние - в съседна Румъния то
е 62% от средното  за ЕС,
при положение че и двете
страни са в пъти по-бедни
от развитите страни  в Съ-
юза. "Казано по-просто, по-
лучаваме  по-малко, а пла-
щаме повече, когато паза-
руваме в магазина, а при
изчислена  средна месечна
издръжка от 575 лева на чо-
век на месец, Коледата се
оказва невъзможна  мисия
за много българи", казва
Пламен Димитров.

"Около 1,5 милиона бъл-
гари ще празнуват в чуж-
бина или извън дома си.
Останалите 5 милиона как
ще прекарат празниците",

пита експертът Мика Зай-
кова. Според нея доходите
на  всички пенсионери са
под средната работна зап-
лата, а тазгодишните колед-
ни  надбавки към пенсиите
от 40 лева са недостойни
на фона на 1000 евро, кои-
то по  празниците ще полу-
чат пенсионерите и бедни-
те в съседна "фалирала" Гър-
ция. "С  тия 40 лева оскъд-
но можеш да посрещнеш

Бъдни вечер и на другия ден
Коледа . Пенсионерите
евентуално могат да си взе-
мат  кайма за кюфтенца и
картофи за гарнитура. Мно-
го българи ще посрещнат
оскъдно  Коледа и Нова го-
дина", заяви Зайкова, като
допълни, че в същата или
по-тежка ситуация са без-
работни и социално слаби
българи, които не са  пен-
сионери. ç

Високата цена на
водата в Силистренс-
ко, която ще се
плаща от 1 януари
2018 г. - 3,29 ст. на
кубически метър,
изкара вчера по обяд
над стотина силист-
ренци на протест пред
сградата на областна-
та управа.

Снимка Пресфото БТА
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Ðóñêè ñåíàòîð: Êîé â Åâðîïà ùå ïîåìå
îòãîâîðíîñò çà ãàçîâàòà êðèçà?
Îïèòúò  ñòðàòåãè÷åñêèòå ïðîåêòè çà ñúòðóäíè÷åñòâî ñ Ðóñèÿ äà
ñå ïîêàæàò êàòî çàïëàõà ñà âðåäíè è ðàçäåëÿò Åâðîïà, êàòåãîðè÷åí å
Êîíñòàíòèí Êîñà÷îâ

на проекта "Северен
поток  2". Бившият гене-
рален секретар на НАТО
Расмусен, с когото нас-
коро се сблъсках на пряк
дебат по време на Бер-
линския форум по външ-
на политика, в интервю
за немския "Билд" заяви,
че "по тези тръби ще
тече не само газ, но и
руско влияние, а Европа
се опитва да се освобо-
ди от руската газова
зависимост, която Кре-
мъл използва като поли-
тическо оръжие". В това
изумително откровено
интервю кристалноясна е

В своя позиция руски-
ят сенатор и председател
на Комисията по външни-
те работи на Горната
камара на руския парла-
мент Константин Косачов
пише: "Най-голямата
техническа авария на
газоразпределителния
терминал в Австрия,
оставила без газ половин
Европа, поставя ребром
не по-малък политически
въпрос. Неговата същ-
ност е - кой в Европа ще
понесе отговорност за
многогодишното блокира-
не на руската линия в
диверсификацията на
маршрутите за доставяне
на газ в Европа? И ще я
понесе ли с оглед прин-
ципите на корпоративна
солидарност, позволява-
щи да прехвърлиш собст-
вените си грешки на
"заговорите на външните
врагове"?

Всички помнят събити-
ята от 2007-2009 година,
когато отношенията
между Русия и Европа в
газовата сфера се оказа-
ха заложник на неплате-
жоспособността и коруп-
цията в Украйна. Не са
се изтрили от паметта ни
събитията около проекта
"Южен поток", който
формално не бе съгласу-
ван с България, а едва
ли някой се съмнява, че
това стана по указание
от Брюксел. Очевидни са
опитите на русофобите в
Европейския съюз да
провалят реализацията

Основателят и солист
на световноизвестната
руска група "Любе" Нико-
лай Расторгуев се присъ-
едини към "Отбора на
Путин". За това музикан-
тът разказа във видеооб-
ръщение в социалната
мрежа Инстаграм.

В Деня на героите на
Отечеството певецът
участва с инициативата
"Родина на герои", в
която в социалните
мрежи показа снимки на
паметници, посветени на

"Îòáîðúò íà Ïóòèí" íàáèðà ñêîðîñò
Ôðîíòìåíúò
íà "Ëþáå"
Íèêîëàé
Ðàñòîðãóåâ
ïîäêðåïè
ðóñêèÿ
ïðåçèäåíò çà
íîâ ìàíäàò

героите в различни
градове на необятната
Русия.

"Убеден съм, че и днес
до нас има герои. Вижте
филмите, които правим
за героизма на обикнове-
ните хора. Тях също ще
популяризираме с "Отбо-
ра на Путин". А и във
всеки град има монумен-
ти в чест на заслужили
личности. Предлагам да
ги посетите, да отдадете
заслуженото уважение
към героите, да помогнем
за подържането на па-
метника. Да фотографи-
раме почистването на
паметника и да го публи-
куваме в социалните
мрежи в рамките на
"Родина на герои". Нека
покажем уважение към
големите ни личности, да
докажем, че и днес има
живи герои", заяви Рас-
торгуев. В началото на

декември към Движение-
то "Отборът на Путин" се
присъединиха фигуристът
Евгений Плюшченко, там
са и хокеистите Алексан-

Европа е изправена пред най-тежката криза на
газовия пазар, след 2009 г. Причината е аварията в
газовия терминал в австрийския град Баумгартен -
близо една трета от руските газови доставки за Ев-
ропа са спрени, а Италия е отрязана от пазара, кон-
статира "Комерсант", цитиран от БТА.

Австрийската полиция заяви, че причина за експ-
лозията, при която загина човек, а над 20 бяха ране-
ни, е техническа неизправност, а Федералната служ-
ба за защита на конституцията изключи възможност-
та за терористичен акт. Но според руския експерт
Мария Белова, цитирана в "Комерсант", инцидентът
"явно ще постави много въпроси - на първо място ще
трябва да се гарантира физическата сигурност и на-
деждност на газотранспортната инфраструктура на
ЕС".

Според експерти за възстановяването на най-го-
лемия в Австрия газов хъб може да са необходими
няколко дни, отбелязва "Вести".

дър Овечкин и Евгений
Малкин, атлетката Елена
Исинбаева, състезателят
по бобслей Алексей
Мойвода, гросмайсторът

по шах Сергей Карякин,
бившият световен шампи-
он по бокс Руслан Про-
водников и други, съоб-
щава сайтът vkonline.ru.

извратената логика на
тези, които градят поли-
тическата си кариера
върху русофобията:
опитът да покажат дъл-
госрочните проекти за
сътрудничество с Русия
като заплаха, а областта
на енергетиката да бъде
превърната в поле за
битка против същата
тази Русия. Но инициатор
за това е Европа, където
в оръжие е превърнат
мита за руската заплаха.
Дания, България, Литва и
другите дали са готови
да отговорят пред евро-
пейските потребители
именно днес, коитно не
мислят как да се "спасят"
от Русия, а дали ще
могат да сгреят чайника
си на своя газов котлон.
Вие готови ли сте да
поемете отговорността и
да погледнете тези хора в
очите? Или все така своя
цинизъм, своето полити-
канство и своите грешки
ще прехвърляте на Изток,
разделяйки все повече
Европа, която така и не
стана реално обединена?!
Засега всичко върви по
вашия план. Както съоб-
щават медиите, "на 14-15
декември на срещата на
върха на ЕС ще се об-
съжда въпросът за иконо-
мическите санкции срещу
Русия…".
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Кооперативният пе-
чат, кооперативната
книжнина и широката
просветна дейност
имат огромно значение
за развитието на коо-
перативното движение
в България. До 9 сеп-
тември 1944 г. излизат
над 60 кооперативни
списания, 106 коопера-
тивни вестника, 70 бю-
летина и много науч-
ни и художествени кни-
ги и статии на коопе-
ративна тематика. На-
ред с пропагандиране-
то на кооперативните
идеи, публикуването на
материали за видни
международни дейци
на кооперативното
движение и свързани-
те с тях събития,  на
страниците на тези из-
дания намират място
и важни теми от об-
ществения, икономи-
ческия и културен жи-
вот на страната.

Непосредствено след
навлизането на коопе-
ративните идеи по бъл-
гарските земи през пос-
ледните десетилетия на
XIX в., се появяват и
първите издания, в ко-
ито се обсъждат въпро-
сите за кооперативни-
те сдружения, тяхната
насоченост и полза за
обществото.

През 1888 г. в
гр. Пловдив, Стефан
Костов издава книгата
"Съдружествата в Евро-
па". Макар материали-
те за книгата да са по-
черпени от руски изда-
ния, чрез този труд, за
първи път в българс-
ката книжнина се спо-
менава думата "коопе-
рация", а ролята и зна-
чението на кооператив-
ните сдружения стават
достояние на цялата
културна общественост
и интелигенция в стра-
ната.

Разпространението
на кооперативната идея
чрез печатни издания
е подета и доразвита от
периодичните издания
на Българското земедел-
ско дружество - сп.
"Орало" и списанието
на Българското иконо-
мическо дружество.
През 1896 г. в сп. "Ора-
ло" излиза статията
"Кооперациите като
най-добро средство про-
тив земеделската кри-
за".  Това е първата
статия в списанието, в
която се разглежда въп-
росът за същността и
значението на коопера-
циите. В последствие тя
дава началото на реди-
ца статии за необходи-
мостта от основаване и
разпространение на ко-
оперативните сдруже-

ния. Важна роля за раз-
витието на кооператив-
ната книжнина има
издаденият през 1898 г.
от Васил Манушев ав-
торски превод на бро-
шурата "Земеделски вза-
имоспомагателни каси
система "Райфайзен".
В книгата по достъпен
начин се разясняват
основните правила за
взаимоспомагателните
земеделски каси от то-
зи тип, като най-сигур-
ното оръжие на земе-
делците против лихвар-
ството.

От края на XIX в.,
до 1923 г. кооператив-
ните списания и вест-
ници се издават пре-
димно от кооперативни
съюзи и централи, ко-
операции и коопера-
тивни дейци. Създава-
нето през 1927 г. на
специално книгоизда-
телско дружество "Бъл-
гарска кооперативна
книжнина", слага нача-
лото на нова тенденция
в разпространението и
развитието на коопера-
тивна литература. Ос-
новна задача на дру-
жеството е развитието
на българската коопе-
ративна идея и коопе-
ративно движение чрез
издаване и разпростра-
нение на периодични и
непериодични издания
с кооперативен и друг
характер. Наред с дру-
жество "Българска ко-
оперативна книжнина",
издаване на коопера-
тивна литература за-
почват и други коопе-
ративни организации и
органи. Учредена е биб-
лиотека "Кооперативна
мисъл". Кооперативна
книжнина издава и
библиотеката към сп.
"Кооперативно дело".

България и в другите
европейски страни.

Важен момент в раз-
витието на българска-
та кооперативна книж-
нина бележи създава-
нето на кооперативно
сдружение "Земя и кул-
тура". За времето от
1936 до 1937 г. сдруже-
нието издава повече от
30 книги с кооператив-
на и социално-общес-
твена тематика. Важна
роля в обществената
дейност на дружество-
то играе издаването на
сп. "Земя и труд", не-
гови редактори са би-
ли едни от най-извес-
тните кооперативни
деятели и обществени-
ци. Интересна подроб-
ност е, че на страни-
ците на списанието се
публикува и поставя
на обсъждане един от
първите проектоустави
на зараждащите се в
страната кооперативни
земеделски стопанства.
Наред със списването
на списанието, члено-
вете на кооперация "Зе-
мя и култура" органи-
зират изнасянето на
публични сказки, лите-
ратурни дискусии и ре-
дица други културно-
просветни мероприя-
тия. Поради разгръща-
нето на литературните
дискусии през 1938 г.,
ръководството на коо-
перацията започва из-
даването на специален
литературен в-к "Час".
През 1939 г., полици-
ята забранява печат-
ните органи на коопе-
рацията сп. "Земя и
труд" и в. "Час", с кое-
то фактически се прек-
ратява и нейната дей-
ност.

В годините непос-
редствено след Втората
световна война, по-из-
вестни от  кооператив-
ните периодични изда-
ния са печатните орга-
ни Националния коми-
тет на кооперациите в.
"Кооперативен фронт",
сп. "Кооперативна
младеж" и сп. "Коопе-
ративно другарче", из-
дания на други коопе-
ративни организации
като,  сп. "Кооператив-
но земеделие", сп. "Ко-
оперативна промишле-
ност", сп. "Народна ко-
операция" и пр.

С Учредяването през
1947 г. на Централния
кооперативен съюз за-
почва нов етап в раз-
витието на коопера-
тивния печат. За нуж-
дите на кооперативни-
те организации, ЦКС
създава своя печатни-
ца, в която освен ма-
териалите на коопера-
циите, масов тираж
имат и свитъка с ок-
ръжни на ЦКС, които
са печатани периодич-
но. Създадена е и
"Обединена редакция
на кооперативния пе-
чат", която започва да
организира издаването
на списания, вестници,
бюлетини и различни
издания с кооператив-
на тематика, част от
издателската дейност
на съюза. От 1950 г.
редакцията организира
издаването на сп. "На-
родна кооперация", сп.
"Зайцевъдство", бюле-
тин "Вести от ЦКС",
като съвместно с изда-
телство "София-прес"
участва и в издаване-
то на сп. "Кооперати-
вен преглед", което се
превежда на различни
езици. От 1951 до 1958
г. излиза седмичника
"За кооперативно земе-
делие", а от 1958 до
1990 г. ежедневника
"Кооперативно село".
Като приемник на вес-
тника, от 1990 г.
започва да излиза
в-к "Земя", а от 2017 г.
в-к "Кооперация" изли-
за в нов формат, вече
част от Националния
кооперативен всекид-
невник "Земя".

Кооперативният пе-
чат и книжнина имат
изключително значе-
ние за развитието на
кооперативното движе-
ние в България. Чрез
силата на словото, бъл-
гарските кооперативни
деятели, разпространя-
ват навред кооператив-
ната идея и защитават
принципите на коопе-
ративизма.

Кооперативният печат и книжнина

в развитието на кооперативното

движение в България

Кооперативният печат и книжнина

в развитието на кооперативното

движение в България

Интересен е фактът, че
в този период страна-
та заема едно от пър-
вите места в света как-
то по издаване на коо-
перативен печат, така
и по изграждане на ко-
оперативни сдружения.
През 1908 г. излиза ме-
сечното списание "Вза-
имност" - София. Кое-
то защитава идеята за
кооперативно сдружа-
ване и подготвя конг-
реса на земеделските
кооперативни дружест-
ва. По-късно списани-
ето прераства във
в. "Кооператор", който
излиза до 1935 г. Осо-
бено популярни в този
период са и вестници-
те "Българска коопера-
ция" излизащ от 1909
до 1914 г. , в-к на
"Българската централ-

на кооперативна бан-
ка", излизащ от 1911 до
1934 г., седмичника
"Кооператор" - от 1920
до 1947 г., "Горски коо-
ператор", "Кооператив-
на защита", "Копера-
тивна дума", "Коопера-
тивна трибуна", "Коо-
перативна България" и
пр. Редица издания из-
ползват тези вестници
за информиране за ко-
операциите както у нас,
така и в други европей-
ски страни, за изясня-
ване на основни идей-
ни, политически и
международни въпроси
и т.н. Така чрез изда-
нията се популяризира
големият интерес и ак-
тивността, които проя-
вява българската об-
щественост към коопе-
ративното движение в

Дирекция „КООП
медии и реклама“
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Ïàòðèàðõ Íåîôèò êúì Ìàêåäîíñêàòà öúðêâà:

"В този празничен
ден нашите молитви
към Всеподателя Бога
са с Вас, с цялото Ва-
ше богодарувано паст-
во и с църквата в Ре-
публика Македония. Да
благоволи Господ в
най-близко време да
бъдем в желаното от
всички единство и бла-
годатно евхаристийно
общение" - се казва в
официалното приветс-
твие на Негово Светей-
шество Българския пат-
риарх Неофит към
епархийския архиерей,
клира и миряните на
Струмишка епархия в
Македония. Това съоб-
щи сайтът на Светия
синод на Българската
православна църква -
Българска патриаршия.

Както ЗЕМЯ вече
писа преди дни, кога-
то Македонската пра-
вославна църква чест-
ва паметта на св. Пет-
надесет Тивериополс-
ки (Струмишки) свеще-
номъченици и празни-
ка на града, по пока-
на на Струмишкия мит-
рополит Наум и с бла-
гословението на све-

тейшия патриарх Нео-
фит, архиерей на Бъл-
гарската православна
църква - Българска
патриаршия, взе учас-
тие в празника. Бъл-
гарската православна
църква бе представля-

Íàøèòå ìîëèòâè êúì Âñåïîäàòåëÿ
Áîãà ñà ñ Âàñ, ñ öÿëîòî Âàøå
áîãîäàðóâàíî ïàñòâî, ïèøå â
ïîñëàíèåòî ñè Íåãîâî Ñâåòåéøåñòâî

вана от Негово Преос-
вещенство Велички
епископ Сионий, игу-
мен на Троянския став-
ропигиален манастир,
който бе изключител-
но топло приет от
епархийския архиерей
Негово Високопреос-
вещенство Струмишки
митрополит Наум, ар-
хиереите от Светия си-
нод, премиера на Р
Македония Зоран За-
ев, който взе участие
в празничното богос-
лужение и многоброй-
ния народ, изпълнил
до краен предел хра-
ма, посветен на све-
тите Петнадесет све-
щеномъченици.

Епископ Сионий ог-
ласи приветствие към
Негово Високопреос-
вещенство Струмишки
митрополит Наум, бо-
годаруваното му паст-
во и жителите на епар-
хията от името на Бъл-
гарския патриарх.

В приветствието се
казва: "Ваше Високоп-
реосвещенство,

В деня, когато цър-
квата в Македония тър-
жествено празнува

подвига във вярата и
небесната прослава на
светите славни Петна-
десет Тивериополски
свещеномъченици, отп-
равяме към вас пър-
восветителски благос-
лов и всесърдечни бла-

гопожелания за креп-
ко здраве и още по-го-
лямо дръзновение във
вашето митрополитско
служение на светата и
богохранима Струмиш-
ка епархия. Познаваме
ревността ви по Божи-
ето дело и мисията на
църквата и вярваме, че
под неуморните ви гри-
жи тази прекрасна
епархия и занапред ще
продължи да възраст-
ва и да принася богат
плод на святост и цър-
ковна просвета - за
слава на нашия Господ
Иисус Христос и за
прослава на Божието
име сред човеците.

Църковната памет
за светите всехвални
Тивериополски свеще-
номъченици е обща за
нашите църкви и пра-
вославните ни народи.
Прославили се в сви-
детелството си за
Христа Разпнатия и в
подвига на мъченичес-
твото, те и до днес ос-
тават особено почита-
ни от цялата църква,
като едни от фундамен-
тите на вярата и на
църковния живот в на-

шия реги-
он. Винаги
в двухиля-
долетната
история на
християнст-
вото мъче-
ническата
кръв се е
превръща-
ла в благо-
датно семе
за процъф-
тяване на
вярата в
Спасителя
Хрис т ос ,
б и д е й к и
свидетелст-

во за безплодността на
гоненията срещу Госпо-
да и Неговата света
Църква. Същото се е
случило и след жерт-
вения подвиг на свети-
те Тивериополски мъче-
ници, чиито пример за

Äà áëàãîâîëè
Ãîñïîä
íàøåòî
åäèíñòâî

вярата продължава да
пленява и днес хиляди
души да следват спа-
сителния път на Еван-
гелието и Христовите
заповеди, за да насле-
дят Божието царство и
вечния живот.

В този празничен
ден нашите молитви
към Всеподателя Бога
са с Вас, с цялото Ва-
ше богодарувано паст-
во и с църквата в Ре-
публика Македония. Да
благоволи Господ в
най-близко време да
бъдем в желаното от
всички единство и бла-
годатно евхаристийно
общение.

По молитвите на
светите всехвални Пет-
надесет Тивериополс-
ки свещеномъченици
Бог да дарува на Вас
и богохранимата Стру-
мишка епархия Своя
вечен мир и неоскъдя-
ваща благодатна по-
мощ! Честит празник!
За много и благосло-
вени години! С братс-
ка в Христа обич, Не-
офит Патриарх Българ-

ски".
Празничната св.

Литургия оглави  Де-
бърско -Кичевският
митрополит Тимотей,
на когото съслужиха
Тетовско-Гостиварс-
кият митрополит Йо-
сиф, Кумановско-Осо-
говският митрополит
Йосиф и игуменът на
Бигорския манастир
архим. Партений с
братя от манастира и
епархийско духовенс-
тво.

В края на богослу-
жението от името на
МПЦ митрополитите Ти-
мотей и Наум сърдеч-
но благодариха на Бъл-
гарския патриарх Нео-
фит за топлото привет-
ствие и насърчителни
думи, за благословени-
ето му архиерей на
БПЦ да го огласи лич-
но пред вярващия ма-
кедонски народ, както
и за грижата, съпри-
частността и усилията,
които той полага за
признаването на авто-
кефалността на Охрид-
ската архиепископия.

За първи път архи-
ерей на БПЦ официал-
но взима участие в
празник на Македонс-
ката църква след реше-
нието на Св. синод на
БПЦ да откликне на от-
правеното предложе-
ние от МПЦ да поеме
грижата по установява-
нето каноничния статут
на МПЦ и приемането
й в семейството на по-
местните православни
църкви. Добър знак е,
че гостът от БПЦ на
празника на Струмица
носи същия титул - Ве-
лички, който е носел и
св. Климент Охридски
- небесният покровител
на македонския и бъл-
гарския народ; титул
който и днес правос-
лавните църкви в Бъл-
гария и Македония да-
ват на свои епископи.

Има различни пред-
положения за место-
положението на Ве-
личка епархия, според
едно от тях седалище-
то й се е намирало в
гр. Тивериопол, дн. гр.
Струмица.

Епископ Сионий се среща с македонския премиер Зоран Заев
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Юри МИХАЛКОВ,

журналист от БГНЕС

Еднозначен отговор на то-
зи въпрос не бе даден на
срещата на върха Русия-
Иран-Турция в Сочи миналия
месец. Такъв отговор не се
очаква нито на протичащия
в момента 8-и кръг от неп-
реките междусирийски пре-
говори в Женева, нито на
предвиждания за по-късно
този месец също в Сочи Кон-
грес на сирийските народи,
в който трябва да участват
1300 представители от раз-
лични части на сирийското
общество. На него много за-
лага Астанският преговорен
формат - Русия, Иран и Тур-
ция, които са нещо като съ-
юзници в този формат.

Политическото регулира-
не в Сирия трябва да дове-
де до общонационално съг-
ласие по 4 възлови въпроса
- управлението на страната
в преходния период, бъде-
щото устройство на държа-
вата, приемане на нова кон-
ституция и провеждането на
избори под международен
контрол.

Но разрешаването на те-
зи въпроси минава през раз-

еднакво са окърва-
вени ръцете и на
противниците на
Асад.

Освен това половинвеков-
ното управление на клана е
било съвместно със сунитс-
кото мнозинство - или това
е било нещо като коалици-
онно управление на двете ре-
лигиозни общности. Има и
друго: Асад изнесе войната
срещу "Ислямска държава" и
другите терористични сили,
оказа се и победител в тази
война, макар и с решаваща
външна помощ - на Русия.
Няма ли тогава политическо-
то и моралното право да
участва в сирийското регу-
лиране, включително и в бъ-
дещи избори (и евентуално-
то управление след спечел-
ването им), питат поддръж-
ниците.

Във външен план между-
народната конюнктура е кол-
кото насърчителна, толкова
и обезпокоителна за сирий-
ския президент. В първата
част се забелязва пооредя-
ването на твърдите му про-
тивници - там останаха само
Саудитска Арабия и грави-
тиращите около нея емирст-
ва. Америка при Тръмп по-
разхлаби негативизма си към
Асад - тя допусна той да ос-
тане в преходния период, ма-
кар че не вижда бъдещето в
мирна и демократична Си-
рия. Но участието му в пре-
форматирането на бъдеща-
та сирийска държава няма
ли да резервира опциите му
за спечелване на изборите
и на властови възможности?
Такъв въпрос не е лишен от

На стр. 17

вързването на три възела,
които са така затегнати, че
разплитането им изглежда
съмнително.

Първият възел е
съдбата на сегашния
президент Башар
Асад.

Този въпрос затлачва
протичащите в момента в
Женева преговори между
опозицията и правителство-
то в Дамаск. Сегашният ос-
ми кръг започна с предва-
рително уговореното съгла-
сие да не се поставят ни-
какви условия за неговото
провеждане. Но опозицията
все пак постави условието
Асад да подаде оставка и
след това да преговаря по
останалите аспекти ни си-
рийското регулиране - бор-
бата срещу тероризма, да-
ли бъдеща Сирия ще бъде
президентска или парламен-
та република, дали смесица
от двата варианта, а също
ще остане ли светска дър-
жава и доколко религията ще
бъде застъпена в структу-
рата на държавата и в об-
ществената система. Сама-
та опозиция обаче не е ед-
нородна. Първо, в Женевс-
кия преговорен процес учас-
тва емигрантската опозиция.
Докато вътрешната опози-
ция, която воюваше с пра-
вителството и по тази при-
чина тежи повече в цялост-
ното регулиране, е предста-
вена в Астанския прегово-
рен формат. Без нея напри-
мер нямаше как да започне
примирието и да се стигне

до споразумението по зони-
те за деескалация. Полеви-
те командири с основание ще
поискат думата им за Асад
да тежи повече от тази на
емигрантската опозиция. И

га трите групи действаха по-
отделно и често заемаха
противоречиви позиции,
включително и за Асад. Все
пак не без външен натиск,
включително и от ООН, под
чиято егида се провеждат
преговорите в Женева, три-
те групи се обединиха в
единна делегация за сегаш-
ния кръг. Московската и до-
някъде кайровската група се
дърпаха да се поставя пред-
варително условието за Асад
за сегашния преговорен
кръг, но в крайна сметка от-
стъпиха, най-вероятно за да
не бъдат обвинени в провал
на диалога. По същата при-
чина правителствената деле-
гация също ще замине за
Женева.

Противниците и привър-
жениците на Асад се конт-
рират с доводи, които смя-
тат за необорими и безком-
промисни. Първите са неп-
реклонни, че ръцете му са
достатъчно окървавени, за
да има моралното право да
остане в политиката. Освен
това кланът Асад управлява
почти половин век (по-точно
46 години) и е редно на дру-
ги да им се даде правото да
ръководят. Плюс, че този
клан представлява религиоз-
ната общност алаути (алеви-
ти), която е малцинство в Си-
рия - 13% от 18-милионното
сирийското население. Дока-
то суните са цели 74% от си-
рийците. Няма логика едно
малцинство да продължи да
управлява, каквато възмож-
ност би останала в сила, ако
Асад бъде оставен на власт
в преходния период и участ-
ва в преформатирането на
бъдещата сирийска държа-
ва.

Привържениците пък въз-
разяват, че

Политическото регулиране в Сирия
трябва да доведе до общонационално
съгласие по четири възлови въпроса -
управлението на страната в преходния
период, бъдещото устройство на
държавата, приемане на нова
конституция и провеждането на избори
под международен контрол

понеже по места те се спо-
разумяват с режима за де-
ескалацията, не е ясно дали
те докрай ще останат тол-
кова непримирими към Асад,
както емигрантската опози-
ция.

Освен това самата емиг-
рантската опозиция не е ед-
нородна. Тя се състои от три
групи - първата е риядовс-
ката (заради базирането й
в саудитската столица Ер
Рияд), втората е московска-
та, а третата е кайровска-
та. Самите им наименования
са достатъчно красноречи-
ви за външната намеса в си-
рийското регулиране. Досе-

Сирия!

Башар Асад и Владимир Путин
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ЧЕТВЪРТЪК

приложение

ЗА ДОМА10. ÄÎÌÚÒ

Във всяко жилище има
стая или кът, където хората
се събират и прекарват при-
ятни моменти в топла и уют-
на обстановка. Обикновено
това е всекидневната. Тя е
както място за разговори с
близки, така и начин да из-
разим нашия стил и вкус за
дизайна.

Когато обаче всекидневна-
та е с малки размери, вина-
ги има трудности при нами-
рането на баланс между тяс-
ното пространство и подбо-
ра и подреждането на мебе-
лите в него, както и изграж-

дането на интериора като ця-
ло. В такива случаи мнози-
на търсят конкретни идеи за
обзавеждане на малък хол.
Ние ще ви бъдем полезни в
това отношение с няколко
практични съвета! Ако все
още не можете да вземете ре-
шение, пуснете заявка с ва-
шето интериорно желание и
вижте какво ви предлагат
професионалистите.

За да са в синхрон обза-
веждането и стените в тяс-
ното пространство, следвайте
следните съвети:

- Боядисайте стените в

меки цветове. Най-подходя-
щи са бяло, слоновата кост,
бежово, светложълто, светло-
зелено, светлосиньо и тех-
ните разнообразни нюанси.
Изберете такива цветове за
стените, на които мебелите
да изпъкнат. Тапетите също
са подходящи за малкия хол.
Подберете ги по ваш вкус,
но избягвайте прекалено ша-
рените. Сложете огледала на
стените. Те създават илюзи-
ята за по-широко простран-
ство, особено тези, които от-
разяват прозорец. Картини-
те над мебелите също са доб-

ро решение.
Ето и няколко полезни

съвета за това какви мебели
да изберете за малката днев-
на:

- Заложете на неголеми
многофункционални мебели.
В никакъв случай не изби-
райте обемни гардероби и
шкафове, защото това потис-
ка и създава усещане за още
по-малко помещение. Мебе-
лите от ратан или други ле-
ки материали са добро ре-
шение за обзавеждането на
малкия хол. Те са компакт-
ни и удобни за премества-

не. Неголеми помощни ма-
си и нощни шкафчета, скри-
нове, ракли и други подоб-
ни са чудесен избор, защото
са удобни и функционални.
Разположете меката мебел в
близост до прозорците. Та-
ка, когато си почивате, ще
разполагате с повече свет-
лина и ще можете да се нас-
лаждавате на простора от-
вън. Вместо голям диван,
по-добре изберете два по-
малки. Така ще можете по-
лесно да ги местите и да сла-
гате единия в друга стая, ко-
гато не е необходим.

Обзавеждане
на малка
дневна

Обзавеждане
на малка
дневна
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ЗА ДОМА11. ÄÎÌÚÒ

Има традиции по Коле-
да, които е невъзможно да
пропуснем. Един от симво-
лите на празника е коледно-
то дърво.

Ако си падате по нестан-
дартното или просто разпо-
лагате с ограничено прост-
ранство у дома, ще се опи-
таме да ви бъдем полезни с
коледна декорация за стена.
Ето няколко  разнообразни
и нетипични идеи за колед-
на елха.

За любителите на естест-
вените материали имаме
комбинация от малки дър-
вени трупчета и LED  ос-
ветление на стената. Ефект-
но и подходящо за ваканци-
онния дом.

Особено интересна е ви-
зията и на следващата ко-
ледна елха на стената, изра-
ботена от разнообразни по
размер PVC  тръби. Цветните
топки и играчки във вътреш-
носта придават разнообразие
и свежест на идеята.

Импровизираните висул-
ки по стената във формата
на коледно дърво са ориги-
нална хрумка на дизайнера.
Фенерът на пода в ролята
на стъбло е още по-щуро и

Ефектни и
традиционни
лампички

Осветлението е ос-
новна част от декораци-
ята по празниците. Осо-
бено значение и сим-
волика има в традици-
онните коледни лампич-
ки. Почти невъзможно
е да си помислим за Ко-
леда без запалена елха
или без светещи деко-
ративни елементи по
улиците на града или по
прозорците в дома ни.
За всички, които се въл-
нуват от красивата
празнична декорация,
сме подбрали снимки с
очарователна светлинна
украса.

Първото нещо, за
което се сещаме, това
е коледното дърво. Под-
редено с бляскави иг-
рачки, то е основният
декор за празника. Осо-
бено въздействащо
обаче става, ако го оки-
чим с нежно осветле-
ние. Миниатюрни лам-
пички в едноцветна или
многоцветна светлина
ще създадат настроение
в дома ви. Колкото по-
гъсто разположите
светлините, толкова по-
бляскава визия ще има

Коледата идва - украсете къщата

симпатично решение. Всеки
ред е съставен от еднотипни
дрънкулки, а пъстротата им
подсилва оригиналния ре-
зултат.

Един от най-лесните на-
чини за импровизация е то-
зи с канапче и налични иг-
рачки. Малко тиксо за зах-
ващане на краищата и въ-
ображение за позициите на
украсата. Този декор ще под-
хожда на дървената лампе-
рия в антрето дори.

Миризмата на коледни
сладки е предпоставка за
празнично настроение. Мо-
жете да си го осигурите, ка-
то си направите семпла ел-
ха от бисквитки на стената.
Пробийте дупчици в горния
им  край и с помощта на
конци и гвоздейчета ги про-
висете във формата на ко-
ледно дърво.

Няколко летви от дърво
или пластмаса могат да се
кръстосат така, че да се по-

лучи клонка от дърво. С по-
мощта на щипки за пране и
няколко ленти с помпони
бихте могли да сложите се-
мейни снимки по импрови-
зираната елха.

Коледното дърво за стена
може да бъде и от плат. Мно-
гоцветните изрезки с неси-
метрични форми и еднотип-
ните ресни в зелено могат
да освежат атмосферата в
стаята.

Какво ще кажете за ръч-

но рисувано дърво на сте-
ната. Украсете го с гирлян-
ди и висулки. Не е необхо-
димо дори да сте големи ху-
дожници. Черната стена е
добро решение да очертаете
само контурите на елхата с
тебешир. Дрънкулките ще са
акцентът.

Топките са красив избор
за украса на елха. Интерес-
но е и хрумването да ги ока-
чим на лека метална конст-
рукция с форма на елхичка
в рамка от голямо огледало.
Ретро визия.

Ако сте привърженици на
еклектиката, съберете всич-
ки дребни  висулки, които
харесвате - магнити, рамки-
рани снимки, ключодържа-
тели, фиби, шноли, фигур-
ки, лепенки. Закрепете ги на
стената във формата на кра-
сиво коледно дърво.

Идеите са много, но из-
борът дали да залепите кар-
тинка с изображение на ел-
ха или да създадете празнич-
но дърво на стената от щип-
ки за пране е единствено
ваш. Едно е сигурно - и в
малките пространства има
решения за стилен празни-
чен дизайн.

елхата ви. В наши дни
се предлагат готови ка-
бели с монтирани лам-
пички, които излъчват
както стандартна, така
и мигаща светлина.
Имат формата на топ-
ки, фунийки или раз-
цъфнали цветя. Със си-
гурност са много сим-
патичен начин да ос-
вежим атмосферата.

Бихте могли да сло-
жите лампите само на
върха на коледната ел-
ха, а ако ви харесва
повече, увийте цялата
площ в светлините.

Тъй като кабелите са
гъвкави, имаме опци-
ята да си направим
вълнообразно осветле-

ние, като поставяме
лампите паралелно на
долен и горен ред от
елхата, докато обико-
лим цялото дърво.

Поставяйки осветле-
нието трябва да спазим
няколко малки прави-
ла:

1. да измерим кабел,
достатъчен за опасва-
не на дървото

2. да се уверим, че
щепселът е в близост до
контакта.

3. да проверим ра-
ботят ли светлините
преди монтажа

Всичко това ще ни
помогне да се справим
бързо и лесно със за-
дачата. Ако имате ви-
соко дърво, просто си
помогнете с работна
стълба, така по-лесно
ще обвиете елхата в
светлини.

Коледни лампички
могат да се поставят на
много други места в до-
ма. Над камината, око-
ло огледалото на скри-
на или просто на вене-
ца към вратата. Някои
хора обичат да поставят
осветление и по прозор-
ците на стаите. Всичко
това е въпрос на личен
избор и предпочитание.

Коледните празници несъмнено
са предвождани от пищни приго-
товления. Едно от най-любимите
обикновено е украсяването на до-
ма. За всички, които предпочитат
меки, естествени материи, сме под-
готвили стилни и интересни пред-
ложения за коледна декорация от
филц.

Има доста разнообразни реше-
ния свързани с употребата на този
материал. Може да се шие, както и
да се лепи. Това зависи от концеп-
цията ви, свързана с интериора.

Доста атрактивен е изборът на
декорация за елха от филц. Могат
да се изработят украшения с ралич-
ни форми и големини. Ако искате
да постигнете овална форма за топ-
ките, използвайте вата или памук
за пълнеж. Разнообразете бодовете
при шиенето и ще получите още по
интересен резултат.

Предимството на този материал
е това, че се съчетава отлично, как-
то със стериопорени повърхности,
така и с дърво и пластмаса. Лесно
се пришива или залепя към друга,
различна основа. Съответно никак
не е трудно да му прикрепите камъ-
чета, пайети и други дребни еле-
менти при изпълнението на дизай-
на.

Декорация от филц могат да бъ-
дат малките висулки за коледното
дърво. Ботушчета, звездички, топ-
ки, свещички, ръкавички и други по-
добни.

Като акцент в декора от този ма-
териал могат да се изработят ста-
ционарни фигурки и комбинации.

Декорация от филц

Месечина и звезда, къща и луна,
различни плодове, снежен човек или
къщичка с коминче. Гъвкавостта и
мекотата на филца позовляват с не-
го да се импровизира максимално.

Цветовете не са пречка при из-
бора на този материал с комбина-
тивни свойства. Съществува както
в естествени тонове, така и в ярки,
атрактивни нюанси. Предлага се и
във варианти с различни миниатюр-
ни принтове.

Много модерно в последните го-
дини е да се следва символиката.
По този начин се наложиха пред-
почитанията към фигури във фор-
мата на бухали, сови, папагали и
кучета. Приема се, че всяко от тях
има отношение към обстановката в
дома ни и носи свое индивидуално

послание за
здраве, мъдрост,
благополучие и
плодородие.

Красотата на
детайлите, изра-
ботени от филц,
се крие в разно-
образието от
цветове и фор-
ми. Всеки еле-
мент е достойно
изглеждащ, за
да бъде част от
вашата коледна
декорация.
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Луковичните цветя са
сред най-красивите и люби-
ми на градинарите. Гладио-
лите, лилиите, хиацинтът,
нарцисите, лалетата и мно-
го други са непретенциозни
многогодишни растения, ко-
ито дори при минимални
грижи са готови да ни за-
радват с ярките си цветове.

Здравето на тези цветя
обаче зависи от състоянието
на луковиците, а за съжале-
ние далеч не всички гради-
нари умеят да ги съхраня-
ват както трябва. В резултат
на това луковиците гният,
плесенясват или изсъхват.

Как да успеем да ги съх-
раним добре? Луковиците,
които избираме, трябва да
са сухи и чисти, без видими
увреждания. Полагат се в

Да отгледаме репички на перваза

У нас зелевият молец Plutella maculipennis
е един от често срещаните неприятели на
зелевите растения. Разпространен е повсе-
местно. Напада всички видове зеле, ала-
баш, ряпа, репички, също и много видове
диви кръстоцветни растения. Среща се и
по репица, хрян, синап.

Молецът е дребна пеперуда - 15-16 мм
при разперени крила. Предните крила са
сиво-кафяви или жълтеникаво-кафяви. По
продължение на задния им край минава
една вълнообразно врязана нагоре белез-
никаво-жълта ивица. Задните крила са по-
къси, сиви и завършват с дълги светли рес-
ници.

Зелевият молец развива няколко поколе-
ния годишно (4-6) и зимува като какавида
под растителните остатъци, листата, бучки
пръст. Пеперудите се появяват към края на
април. Те летят привечер и нощем, рядко
през деня. Летежът им е бърз, пресечен и
на късо разстояние. След оплождане пепе-
рудите снасят яйцата си поединично или
на групички от 2-3, залепени по долната
страна на листата около жилките. След ня-
колко дни гъсеничките се излюпват и се
вгризват в листата, хранят се с меката част
и правят мини, дълги 3-4 мм. По-късно
напускат мините и се хранят от долната
страна на листата, като запазват горния
епидермис. При развитието си изгризват
отвори по листата с различна големина.
Гъсеницата е светлозелена или сиво-жъл-
та, с удължено, леко стеснено в двата края
тяло, с черни космици по гърба. На дължи-
на достига 7-12 мм. Тя е много подвижна.

Чайотът (Sechium edule), известен още
като мексиканска краставица, представлява
многогодишно тревисто растение от сем.
Тиквови. Произхожда от Мексико, откъдето
е получила името си и където се използва
масово. Разпространен е в много субтро-
пични и тропични страни. За храна се из-
ползват големите, съдържащи нишесте клу-
бени, незрелите плодове с тегло до 1 кг,
съдържащите се в тях семена, а така също
младите филизи и листа. Плодовете имат
плътна месеста част, много нежен приятен
вкус, съдържат витамин С, провитамин А,
минерални соли на калия, калция и желя-
зото. Прибират се през десетина дни. В свеж
вид могат да се използват като краставици,
да се пържат или задушават като тиквички,
завиват се в тесто и се пържат, мариноват
ги.

От стъблото на чайота се добива влак-
но, което замества рафията.

Чайотът се размножава чрез семена и

Съхраняване и лекуване
на цветните луковици

мрежички, пропускащи доб-
ре въздуха, или в марли. Ос-
тавят се в прохладно поме-
щение с температури между
10 и 14 градуса по Целзий,
където няма течение, като се
проверяват периодично.

А ако част от луковиците
са изсъхнали, плесенясали
или загнили, най-добрият
вариант е да ги изхвърлим
веднага, защото от тях ни-
кога няма да порасне здра-
во и силно растение. В ня-
кои случаи обаче все още не
е късно да преодолеем проб-
лема и да спасим цветето.
1. Ако луковицата се е

сбръчкала, най-вероятно е
съхранявана при прекалено
висока температура, което е
довело до значително изпа-
ряване на влагата от нея.

Можем да възстановим вод-
ните й запаси, ако я завием
с марля, потопена в 0,5-про-
центов разтвор на калиев
перманганат. Много е важ-
но процентът да не бъде над-
хвърлян, защото в противен
случай разтворът може да
изгори тъканта на лукови-
цата. Обикновено след 2-3
дни луковицата възвръща
първоначалния си вид.
2. Завехналите луковици

можем да възстановим с все-
ки стимулатор на растежа,
като следваме стриктно по-
сочените на опаковката ин-
струкции. След приключва-
нето на процеса луковицата
е готова за засаждане.
3. При съхраняване на

балкона или други студени
помещения луковиците мо-

гат да измръзнат. За да ги
спасим, можем отново да из-
ползваме стимулатор на рас-
тежа за денонощие, след ко-
ето ги полагаме в сух пясък
или торф и ги съхраняваме
в прохладно помещение до
засаждането. Ако обаче след
прехвърлянето в по-топло
помещение луковицата е пре-
калено мека и отделя влага,
няма да успеем да я спасим.
4. Ако луковиците са би-

ли съхранявани в помеще-
ние с повишена влажност,
вероятно по нея ще открием
загниващи люспи. Такива
луковици е необходимо да
почистим до здрава тъкан и
да ги обработим с разтвор
на калиев перманганат, след
което да ги завием с марля
и да ги положим в речен пя-
сък или мъх за 2-3 дни. Пре-
ди засаждането обаче тряб-
ва да ги подсушим.

Молец лишава зелките от глави Ако има по 2-5 на растение,
пръскайте незабавно

При леко докосване се свива бързо и се
спуска по копринената нишка. Пълното раз-
витие на гъсеницата протича за две седми-
ци, след което тя какавидира в рехаво, вре-
теновидно, паяжинено пашкулче, прикре-
пено към дръжките или жилките на листа-
та. Какавидата достига 8 мм дължина, цве-
тът й е зелен или ръждиво-зелен.

Първото поколение се развива по пле-
велите. По-късно молецът преминава по за-
садените зелеви растения.

При зелето гъсениците повреждат най-
напред външните листа. По-късно при за-
виване на зелката навлизат и във вътреш-
ността. Те повреждат връхната пъпка на
растенията и не се образуват глави. При
карфиола гъсениците навлизат в съцветия-
та и ги нагризват. При разсада изгризват
вегетационния връх на младите растения.
При растенията за семе повреждат пъпки-
те, цветовете и младите шушулки.

Чайотът - мексиканска
краставица

разсад, който се изнася на постоянно мяс-
то, когато времето и почвата се затоплят
достатъчно. Може да се размножава и ве-
гетативно. За тази цел младите филизи се
срязват до самия край на кореновата ший-
ка, вкореняват се в пясък в саксийки и се
разсаждат на постоянно място.

Чайотът реагира добре на торене и вла-
га. През зимата корените му се покриват с
оборски тор, дебел пласт слама или други
материали.                             SINOR.bg

Не е особено трудно да се
отглеждат репички на пер-
ваза, макар да се срещат и
мнения, че това е невъзмож-
но. Репичките обаче са сред
най-популярните зеленчуци
в парниците след доматите,
краставиците и лука, така че
изкуствените условия явно
не им вредят.

Не всички сортове обаче
са подходящи за отглеждане
на перваза. Най-добре е да
бъдат подбрани бързо узря-
ващи сортове, устойчиви на
стрелкуване.

Студоустойчивите репич-
ки не се страхуват нито от
течението, нито от значител-
ни температурни колебания.
Не така обаче стои въпро-
сът с жегите, които през зи-
мата вкъщи не са рядкост.
Най-добрата температура за
тях е между 16 и 29 градуса
по Целзий. Ако в стаята е
прекалено горещо, растени-
ята хвърлят всичките си си-
ли в цъфтеж. За да не се
случва това, помещението, в
което ги отглеждаме, трябва
да бъде проветрявано редов-
но. За щастие репичките не
се страхуват дори от не осо-
бено силните застудявания.

За да си осигурим посто-
янно свежи репички, трябва
да ги сеем на малки партиди
на всеки 2 седмици. През зи-
мата много от сортовете се на-
лага да бъдат осветявани до-
пълнително с лампи, за да мо-
же продължителността на свет-
лата за тях част на деноно-

щието да надхвърля 10 часа.
Към почвата няма особе-

ни изисквания - дори обик-
новената пръст от градина-
та ще свърши работа, както
и предлаганата в магазини-
те. А можем и да си я при-
готвим сами, смесвайки рав-
ни части пръст, пясък и пре-
горял оборски тор. Преди за-
саждането на семената оба-
че трябва  да я обеззаразим,
подлагайки я последовател-
но на въздействието на нис-
ки и високи температури.

Репичките се сеят по схе-
ма 5 на 5 сантиметра, за да
може всяко растение да раз-
полага с достатъчно площ за
изхранване - тогава зелен-
чуците ще станат големи и
еднакви. Семената се бодват
плитко, едва на половин до
1 сантиметър, след което
почвата се полива и се пок-
рива със стъкло или фолио.
То се сваля чак когато къл-
новете пробият почвата. По-
кълналото растение не бива
да се оставя да пресъхва, ка-
то водата, с която го поли-
ваме, трябва да е със стай-
на температура.

Ще се налага да въртим
съда, в който сме засадили
репичките, за да не се раз-
виват едностраннно.

От подхранване няма осо-
бена нужда, макар че при
приготвянето на пръстта мо-
жем да я обогатим с малки
количества дървесна пепел
или суперфосфат с калиев
сулфат.
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Човек отделя почти една
трета от живота си за сън.
Това означава, че прекарва
около 25 години в дрямка,
ако приемем, че доживее до
75-годишна възраст. Колко-
то и странно да прозвучи оба-
че, независимо от този факт,
едно от най-честите действия
на човека се оказва и най-
непознато за медицината.

Обикновено, когато се за-
говори за проблеми със съ-
ня, всички дават за пример
калифорниеца Ранди Гард-
нър. През 1964 година, ко-
гато той бил на 17-годишна
възраст, останал буден в про-
дължение на 264 часа. От-
тогава този рекорд е подоб-
ряван многократно. Уникал-
ното при него обаче е, че
Гарднър бил наблюдаван
през цялото време от лекар-
ски екипи. Те установили, че
младият мъж в началото ста-
нал раздразнителен, бил
смъртно уморен, получил на-
рушения в паметта, зрение-
то и слуха си. След 11 дни
на бодърстване обаче той
спал непробудно 15 часа и
за изненада на учените се
възстановил напълно. Това
леко разочаровало лекарите,
които очаквали "опитното
им зайче" да получи трайни
психически увреждания.

Чудили ли сте се някога
защо природата е измисли-
ла съня? Последните изслед-
вания доказват, че сънят е
еликсир за духовното и фи-
зическото здраве, лек за въз-
становяване и храна за па-
метта. Колко е важен, могат
да кажат веднага хората, ко-

Безсънието - нож с две остриета
Прави ни леко разсеяни и по-чувствителни, но паралелно с това ни помага да заличим лошите спомени

ито страдат от безсъние.
Учените отдавна се зани-

мават с негативните после-
дици от хроничното недос-
пиване. Още през 1983 г.
американецът Алан Рехтша-
фен провежда класически ек-
сперимент с мишки, на ко-
ито не позволявал да зас-
пят. Десет дни по-късно те
били отслабнали значител-
но, телесната им темпера-
тура се променяла рязко, об-
разували тумори, развили
заразни болести. След 4 сед-
мици всички били мъртви.

Ясно е, че безсънието е
изтезание, което може да се
окаже смъртоносно и за чо-
века. Но какво причинява на
организма нездравословни-
ят сън? Съвременните уче-
ни смятат, че една нощ на
бодърстване се понася без
проблеми. Тревожно е, кога-
то те станат повече - цяла
седмица например.

Един експеримент с гру-
па млади мъже развълнува
неотдавна медиците. Те доб-
роволно се съгласили да
спят само по 4 часа на нощ.
След първата седмица уре-
дите регистрирали наруше-
ния в обмяната на вещест-
вата и синтезирането на
хормони. Кръвната захар
започнала да се колебае. Са-
мо за 7 дни младите мъже
дали показатели на стари из-
тощени организми - натру-
пали мазнини и вдигали
кръвно. При всички се поя-
вил диабет в ранна фаза. Ето
защо медиците заключили,
че безсънието предизвиква
ускорено стареене.

На практика лекарите до-
казали експериментално пра-
вотата на епидемиолозите,
които отдавна подозираха,
че недоспалите по-лесно
пипват вируси. Те изобщо се
справят много по-зле с жи-
вота от хората, които си се
радват на здрав и продъл-
жителен сън. Хората, стра-
дащи от безсъние, често са
по-емоционални от остана-
лите, боледуват малко по-
често и на моменти се чувс-
тват безсилни да се справят
с личните си и професионал-
ни задължения. Освен това
умората увеличава риска от
инциденти и аварии.

И не на последно място -
оказва се, че без сън няма
памет. Неотдавна бил нап-
равен експеримент с група
студенти. Те трябвало да за-
паметяват сложни схеми.
Въпреки усилените опити да
възпроизведат системата, те
не успявали да го направят.
Чак след добър сън на дру-
гата сутрин младежите с ле-
кота си спомнили всички де-
тайли. При бодърстване над
30 часа обаче ефектът от зуб-
ренето бил нулев.

Макар на пръв поглед то-
ва откритие да е негативно,
лекарите с изненада откри-
ли, че то има и позитивна
страна - чрез продължител-
но безсъние можело да се
"изтрият" травмиращите спо-
мени от съзнанието на хо-
ра, пострадали в някакъв ин-
цидент или преживели лич-
на трагедия. Невролозите са
категорични, че забравяне-
то е също толкова важно,

колкото и процесът на за-
помняне. В крайна сметка
именно то ни прави така
щастливи.

Îñåì ñúâåòà
çà äîáúð ñúí

 1. Спалнята да е прох-
ладна. Не бива да е претоп-
лена, трябва да е проветре-
на, добрата температура е 18
градуса. Леглото да е удоб-
но, но не и прекалено меко.

2. На гладен стомах не
се спи добре. Вечерята не би-
ва да е оскъдна, но трябва
да се избягват тежки, мазни
и люти храни.

3. Алкохолът успокоява.
Той улеснява заспиването,
когато е в малки количест-
ва, но прекаляването с него
нарушава късната фаза от
съня. Кафе и кока-кола не
бива да се пият следобед.

4. Разходка преди лягане.
Отпуска напрегнатите нер-
ви. Интензивното спортува-
не не е препоръчително в
късните следобедни часове.
Тренировките трябва да
приключват 6 часа преди
заспиването.

5. Спазването на добър
режим. Лягането и ставане-
то в един и същ час предот-
вратява безсънието. Ако
имате проблеми със заспи-
ването, лягайте си само ко-
гато се почувствате уморе-
ни. Но не изчаквайте пре-
калено дълго, защото орга-
низмът "прескача" критична-
та точка и се превъзбужда.

6. Леглото е само за сън и
евентуално за интимни закач-
ки, но не бива да се използ-

ва за четене, учене, ядене или
бродиране. Преди да си лег-
нете, послушайте музика и
изпийте чаша чай. Това ще
отпусне нервното напрежение
и ще подготви организма за
пълноценна почивка.

7. Съставете си ритуали
за приспиване. Когато си
легнете в леглото, не раз-
съждавайте върху проблеми-
те си, а си представете нап-
ример как лежите на морски
бряг. Броенето на овце съ-
що помага.

8. Вземете хапче за сън.
Приспивателните могат да
ви помогнат при нужда, но
с тях не бива да се прекаля-
ва. Лекарите са противници
на транквиланти от групата
на бензодиазепините, защо-
то към тях човек може да се
пристрасти. Затова те пре-
поръчват билковите препа-
рати, които подпомагат нор-
малното функциониране на
нервната система и осигу-
ряват здрав и спокоен сън.
Освен това намаляват чувс-
твото на отпадналост и умо-
ра, които обикновено съпът-
стват стреса.

Някога да сте се будили
точно минутки преди да ви
звънне алармата? Ако е та-
ка, може да благодарите на
един малък и полезен хор-
мон на име андренкортикот-
ропин. Той функционира като
вътрешна аларма в човеш-
кото тяло, пусната няколко
часа преди часа за събужда-
не. Учените смятат, че човек
отделя този хормон, за да
може да се справи със съ-
буждането.
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Храни вместо антибиотици
 Очакванията на медици-

те са до 10 години антибио-
тиците да станат безполез-
ни, тъй като болестотворни-
те микроорганизми бързо се
приспособяват към тях. За-
губата на ефективността им
се свързва и с факта, че мно-
го лекари ги предписват, без
реално пациентите да имат
належаща нужда от тях. Та-
ка бактериите получават до-
пълнителна възможност да
се адаптират към действие-
то им.

 В природата има много
растения и продукти с анти-
бактериални и противовъз-
палителни свойства, при-
помнят специалистите. Най-
хубавото е, че те може да се
използват както за лечение,
така и за профилактика. А
както е известно, рационал-
ното и разумно хранене е
най-евтиният и ефикасен ме-
тод за лечение на редица за-
болявания.

Черната боровинка нап-
ример притежава в състава
си една специфична кисели-
на, която спира растежа на
патогенните бактерии и гъ-
бичките. Това биологически
активно вещество се съдър-
жа не само в плодовете, но
и в листата на растението.
Ето защо чаят от боровин-
ки помага в борбата със ста-
филококите, стрептококите и
Ешерихия коли.

Свежият боровинков сок
пък предотвратява развити-
ето на гъбичките Кандида и
на още няколко други бакте-
рии. Боровинката е полезна
също при авитаминоза, ар-
трит, хипертония, при ин-
фекции на бъбреците и пи-
кочните пътища. Отварата
от листата и плодовете й по-
мага при ангина, бронхит,
пневмония, стоматит. Но не
се препоръчва при нефрит,
уточняват медиците.

Нейната сестра - черве-
ната боровинка, притежава
почти същите свойства като
черната боровинка. Израел-
ски учени са установили, че
сокът от червените плодчета
убива Хеликобактерия пило-
ри, която е обвинена за по-
явата на язва в стомаха.
Две чаши прясно изцеден
сок от този плод дневно пред-
пазват от инфекции на пи-
кочните пътища.

Наскоро стана ясно, че
червената боровинка може
да замени антибиотиците в
борбата срещу Ешерихия ко-
ли - бактерия, устойчива сре-
щу медикаментозно лечение
и способна да предизвика
остри стомашни заболява-
ния. Плодът е отлично сред-
ство за профилактика на ка-
риес и пародонтоза, тъй ка-
то обезврежда бактериите в
устната кухина. Понижава
телесната температура и по-
вишава защитните сили на
организма.

Малините, макар да се
намират трудно през зима-
та, също са известни с про-
тивовъзпалителните, анти-
бактериалните и антисептич-
ните си свойства. Те пома-
гат срещу настинки, както и
срещу бактериални заболя-
вания на горните дихател-

Червените
и черните
боровинки пазят
от инфекции

ни пътища. Узрелите плодове
също така спират развитие-
то на някои гъбични инфек-
ции. Съдържащата се в тях
салицилова киселина пък по-
нижава температурата на тя-
лото.

Нарът също е много по-
лезен през по-студените ме-
сеци от годината. Той е пъ-
лен със семките, които мно-
зина не се харесват и изп-
люват. Но ценните състав-
ки - витамините С, В6, В12
и Е, се съдържат именно в
тях. Те са богати и на еле-
ментите калий, натрий, же-
лязо и магнезий.

Още от времето на Хи-
пократ древните гърци са го
консумирали за лечение на
стомашни заболявания, а
кората му са използвали в
качеството на силен антиби-
отик при дизентерия и труд-
но зарастващи рани. Редов-
ната консумация на този
плод защитава организма от
вируси и бактерии.

Чаят от изсушени кори
убива бактериите, предиз-
викващи заболявания като
дизентерия, холера, салмо-
нела, язва на стомаха, ко-
лити, коремен тиф, гуша, ос-
тър апендицит и т.н. За раз-
лика от химическите препа-
рати, които убиват всички
бактерии наред, веществата,
намиращи се в този плод,
действат избирателно, т.е.
действат само върху болес-
тотворните бактерии.

Òèêâåíè ñåìêè çà
ïî-äîáúð èìóíèòåò

 Тиквените семки са сред
най-полезните и питателни

ядки. Те съдържат много ми-
нерали - цинк, калий, желя-
зо и магнезий, и са извес-
тен враг на свободните ра-
дикали. Всичко това влияе
особено добре на здравето
ни, а вън от препоръките на
лекарите тиквените семки са
и доста вкусни.

Според лекарите те са иде-
ално средство за укрепване
на имунната система. Ако
човек хапва сурови тиквени
семки поне два пъти седмич-
но, ще се предпази от неп-
риятните настинки. Важна
роля в този процес играе
цинкът, който те съдържат.

Êèñåëîòî ìëÿêî è
÷åñúíúò ñúùî
ïîìàãàò ïðè ãðèï

 Когато не говорим за
свръхчувствителност към
храни или медикаменти, а
за изтощаване на организ-
ма вследствие на системна
преумора или стрес, това
става чрез т.нар. презареж-
дане. За целта на тялото ни
са необходими допълнител-
ни количества незаменими
аминокиселини и мазнини,
витамини, микроелементи и
антиоксиданти.

Презапасяването с всич-
ки тези елементи трябва да
става постепенно, защото
всяко поставяне на организ-
ма в екстремна ситуация -
като дълго гладуване или
системно преяждане, води до
печални последици. Според
специалистите едни от най-
добрите имуностимулатори
сред храните са киселото
мляко, пчелният мед, всич-
ки видове кълнове, чесънът
и лукът, както и голяма част
от цитрусовите плодове.

Ìîðñêè äàðîâå ïðè
âèðóñíà àòàêà

Сьомгата, скумрията, хе-
рингата и другите по-тлъсти
риби съдържат омега-3 мас-
тни киселини, които засил-
ват действието на фагоцити-
те. Тези риби съдържат и се-
лен. Елементът се среща в
големи количества и при ми-
дите, стридите и раците. Се-
ленът помага на кръвните
клетки да произвеждат цито-
кини - протеините, които се
борят с вирусите.

Някои изследвания по-
казват, че омега-3 мазнини-
те увеличават притока на
въздух към белите дробове
и ги предпазват от простуда
и инфекции. Всъщност тези
мазнини имат основен при-
нос за добрата имунна сис-
тема, защото помагат на
клетъчните мембрани да ус-
вояват ефективно хранител-
ните вещества и да изхвър-
лят токсините.

Пилешката супа с осно-
вание се използва като ле-
карство от векове. Цистеи-
нът - аминокиселина, която
се отделя от пилето при ва-
рене, има химична структу-
ра, подобна на ацетилцис-
теина (лекарство, ползвано
при лечението на бронхити).
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Първото, което човек пра-
ви, когато реши да се храни
малко по-здравословно, е да
замени бялата захар с ка-
фява. Оказва се обаче, че и
двата вида са еднакво вред-
ни - произвеждат се промиш-
лено, т.е. не съществуват в
този си вид в природата. За-
ради рафинирането си всич-
ките полезни свойства на за-
харната тръстика изчезват,
категорични са диетолозите.
Добрата новина е, че днес
има голямо изобилие от про-
дукти, които са добра алтер-
натива на захарта. За ня-
кои от тях дори се твърди,
че са полезни за здравето.

СТЕВИЯ. Тя се използва
от хилядолетия в Южна Аме-
рика. Подсладителят, който
е много подобен на браш-
но, има вкус точно като бя-
лата захар и се извлича от
растението. Той няма никак-
ва калоричност, въпреки че
е 30 пъти по-сладък от обик-
новената захар. Причината
тя да стане толкова популяр-
на е, че не повишава кръв-
ната захар. Изследванията
също показват, че употреба-
та на стевия намалява ви-
сокото кръвно налягане.
Има данни, че притежава
противовъзпалителен ефект.

ПЧЕЛЕН МЕД. В една су-
пена лъжица има 22 кало-

С какво да заменим бялата захар?
Стевията е идеална за хора с диабет
и наднормено тегло, но пък пчелният
мед зарежда и с много минерали

рии. Той е продукт от дей-
ността на пчелите, които
преработват нектара от раз-
лични растения. Медът е
един от най-популярните ес-
тествени подсладители, из-
ползван от хората в продъл-
жение на векове. Той е бо-
гат на желязо, цинк, калий,
калций, витамин В6, рибоф-
лавин и ниацин, като едно
от най-ценните му качества
е, че стимулира размножа-
ването на полезните бакте-
рии в храносмилателния
тракт. Особено полезни са
тъмните видове мед, тъй ка-
то са по-богати на храни-
телни вещества и антиокси-
данти.

ПЛОДОВА ЗАХАР. Съ-
държа витамини, минерали
и фибри, затова плодовата
захар е евтина и по-добра
алтернатива на обикновена-
та рафинирана. Изглежда ка-
то трапезната захар, но е
много по-сладка. Има също-
то количество калории като
нормалната захар, но е с ни-
сък гликемичен индекс и не
повишава нивата на кръв-
ната захар. Ето защо е пре-
поръчвана на хора, които са
на диета за понижаване на
теглото.

ЗАХАР ОТ ФУРМИ.
Прави се от дехидратирани
фурми, преминава през ми-

нимална обработка и има
вкус, подобен на бялата за-
хар, но е по-сладка от нея.
Пълна е обаче с фибри и
витамини. Идеална е за из-
ползване при печене. Може
да я слагате директно в ка-
фето или чая. В една супена
лъжица има точно 43 кало-
рии, твърдят специалистите.

КОКОСОВА ЗАХАР. То-
зи подсладител също се пре-
поръчва много активно през
последните години. Захарта
се получава при термообра-
ботка на сока от цветните
пъпки на кокосовата палма.

В България не е популярна,
но в други страни се пред-
лага както в твърда, така и
в течна форма. За разлика
от нормалната захар, коко-
совата съдържа желязо, цинк,
калций и калий. Друг плюс
е, че не повишава нивото
на кръвната захар бързо, но
има високо съдържание на
фруктоза. Големият й минус
е, че е калорична - в една
супена лъжица има 45 кало-
рии.

МЕЛАСА. Гъстият тъмен
сироп е страничен продукт
на обработката на захарна-

та тръстика в процеса на до-
биване на рафинирана за-
хар. Меласата може да бъде
използвана за направата на
сладкиши и бисквити, но съ-
що и за сосове. Според про-
учвания тъмният сироп по-
мага при менструални проб-
леми, затлъстяване, диабет
и дори акне. Една супена лъ-
жица дава 20% от препоръ-
чителния дневен прием на
калций и 40% от дневния
прием на желязо. Меласата
обаче също е висококалорич-
на - в една супена лъжица
има цели 47 калории.

Пчелен мед

Плодова
захар

Захар от
фурми

Кокосова захар

Меласа
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Един от 20 души развива
деменция, преди да навър-
ши 65-годишна възраст. За
съжаление според редица из-
следвания болестта на Алц-
хаймер, подобно на сърдеч-
носъдовите и раковите забо-
лявания, се подмладява. На-
последък лекарите поставят
диагнозата на хора между 40
и 50 години.

Има ранни признаци, ко-
ито биха могли да бъдат от-
крити навреме и да се взе-
мат мерки, за да се избегне
развитието на болест от то-
зи спектър. Досега се знае-
ше, че за да се справи с ког-
нитивните нарушения, човек
трябва да "тренира" мозъка
си ежедневно със судоку,
кръстословици, ученето на
чужди езици и т.н. Ето оба-
че още няколко съвета, кои-
то могат да спестят ранната
загуба на мозъчни клетки.

Прием на аспирин. Ня-
колко изследвания показват,
че продължителната употре-
ба на аспирин е свързана с
намаляване риска от болест-
та на Алцхаймер. Това било
забелязано най-вече при же-
ните над 70-годишна въз-
раст, които са приемали все-
ки ден ниски дози аспирин.
По време на едно от проуч-
ванията станало ясно, че те-

Солта е втората най-упот-
ребявана подправка след за-
харта. У нас с нея масово се
злоупотребява, категорични
са лекарите. Консумацията на
умерено количество - между
3 и 5 грама на ден, се счита
за здравословна. Лишаване-
то от сол и злоупотребяване-
то с нея обаче може да отк-
лючи много проблеми.

Солта е една от най-важ-
ните подправки, която човек
никога не пропуска да сло-
жи на масата. Въпреки това
обаче тя е една от най-спор-
ните подправки. Някои хо-
ра смятат, че е вредна и тряб-
ва да се изключи от меню-
то. Други пък твърдят, че не
е полезно да се яде безсолна
храна. Истината е някъде по
средата, категорични са ле-
карите. Според тях човек
трябва да се придържа към
умереното количество сол и
да не залита в нито една от
двете посоки - злоупотреба
или пълно лишаване от нея.

Няма спор, че едно от
най-тежките последствия от
прекомерната употреба на
готварска сол е хипертони-
ята. Натрият, съдържащ се
в нея, има свойството да за-
държа вода в организма. То-
ва води до елиминиране на
калия. Увеличава се работа-
та на бъбреците и те се на-
товарват в пъти повече от
нормалното.

При онези, които пресо-
ляват храната си, съществу-
ва реален риск от развитие-
то на сърдечносъдови забо-

Как да отложим деменцията?

зи дами не само намалили
риска от сърдечносъдови за-
болявания, но и са подоб-
рили паметта си. Аспиринът
понижава риска от съсирва-
не на кръвта и следовател-
но от инфаркт и инсулт, при-
помнят учените. По думите
им и двете заболявания се
свързват с изменение в ког-
нитивната функция на мо-
зъка. С тези бели таблетки
обаче не бива да се прека-
лява, защото те може да пре-
дизвикат стомашно-чревни
кръвоизливи или хемораги-

чен инсулт.
Рибеното масло и мозъ-

кът. Има едно проучване,
което се е съсредоточило
върху ефектите от приема на
рибено масло и когнитивни-
те функции. То установило,
че добавките с омега-3 маст-
ни киселини забавят поява-
та и развитието на болестта
на Алцхаймер. Проблемът е
обаче, че все още няма дос-
татъчно сериозни доказател-
ства в тази посока. Така че
лекарите съветват хората да
се придържат към добре ба-

лансираната диета, съдържа-
ща мазна риба (сьомга или
скумрия), за да съхранят
функциите на мозъка си.

Здраво тяло, здрав мозък.
Седемте основни рискови
фактора за развитието на бо-
лестта на Алцхаймер са ви-
соко кръвно налягане, зат-
лъстяване, диабет, тютюно-
пушене, ниските нива на фи-
зическа активност, ниска сте-
пен на образование и чести
депресии. Ето защо макси-
мата "Здраво тяло, здрав мо-
зък" тук важи с пълна сила.

Лекарите съветват хората
като за начало да ограни-
чат тютюнопушенето, да под-
държат здравословно тегло и
редовно да спортуват. Кол-
кото и странно да звучи, те-
зи елементарни промени в
живота на всеки могат да от-
ложат във времето уврежда-
нето на паметта. Според ед-
но проучване идеалната ди-
ета за предотвратяване на
деменцията е средиземномор-
ската - ядки, семена, риба,
зеленчуци, плодове и зърне-
ни храни. Препоръчват се
също така тренировки три
пъти седмично или поне по
20 минути ходене пеша все-
ки ден.

Чаша шампанско за ве-
черя. Учените твърдят, че
между една и три чаши шам-
панско седмично могат да
помогнат за справяне с ког-
нитивните разстройства.
Според тях благоприятното
действие на виното се дъл-
жи на фенолните съедине-
ния, присъстващи в два ви-
да грозде, използвано за
направата на пенливо ви-
но. Оказва се, че тези фено-
ли имат способността да уве-
личават пространствената
памет, да подобряват мозъч-
ните функция и да насърча-
ват ученето.

Колко и каква сол трябва да ядем?
Лишаването от нея води до хронична умора,
а злоупотребата - качва кръвното

лявания, диабет и не на пос-
ледно място - до появата на
тумори. Специалисти твър-
дят, че всеки излишен грам
сол води до задържането на
23 грама излишна вода в тя-
лото. Част от нея се натруп-
ва между мускулите и човек
има усещането, че се е по-
дул. Всичко това стои в ос-
новата и на образуването на
целулит в областта на хан-
ша и бедрата.

Освен това организмът се
стреми да се освободи от из-
лишното количество натри-
ев хлорид, в резултат на ко-
ето той се отлага в ставите,
кръвоносните съдове и ор-
ганите. Това създава пред-
поставка за развитие на по-
дагра, артрит и камъни в
бъбреците.

В същото време обаче ни-
то един организъм не може
да живее без прием на сол,
защото е известно, че тя вли-
за в състава на кръвта и
лимфата, т.е. тя е от основ-
но значение за осъществя-
ването на редица клетъчни
процеси. Недостигът на нат-
рий може да доведе до нару-
шения при предаването на
нервни импулси, както и при
производството на инсулин.
Липсата на този елемент
стимулира производството
на вещество, наречено ре-
нин, което може да предиз-
вика спазъм на капилярите
и повишаване на кръвното
налягане. И не на последно
място трябва да се отбеле-
жи, че онези, които забра-

вят да си посолят храната,
често страдат от хронична
умора.

Тогава възниква въпро-
сът, как организмът да си
осигури необходимото коли-
чество сол, без това да дове-
де до негативни последст-
вия? Лекарите напомнят на
първо място да се следи как-
во количество консумираме
чрез преработените и паке-
тирани храни. Ето защо че-
тенето на етикетите трябва
да се превърне в нещо за-
дължително.

А за да дозираме правил-
но тази подправка ,е добре
да знаем още, че в млякото
и сметаната има приблизи-
телно 50 мг натрий на 100 г,
а в яйцата - приблизително
80 мг на 100 г. В най-голя-
ма концентрация се съдържа
в сосовете и бульоните. Сое-
вият сос съдържа около 7000
мг на 100 г, а бульоните - 20
хил. мг на 100 г.

Сред храните, богати на
калий, са бобът и грахът -
около 1300 мг на 100 г, яд-
ките - 600 мг на 100 г, зе-
ленчуците като спанак, зеле
и магданоз - 550 мг на 100
г. В плодовете също има ка-
лий. Бананите, папаята и
фурмите съдържат около 300
мг на 100 г.

Морска сол. Тя е много
по-полезна, защото съдържа
и други химични елементи.
В нея има около 90% нат-
риев хлорид, а останалите
вещества са йод, калий, кал-
ций, цинк, манган. Те укреп-
ват костите, повишават
имунната система и дейст-
ват добре на сърцето.

Готварска сол. Тя изобщо
не е толкова полезна, кол-
кото много хора си мислят.
Най-често става дума за ра-
финирана каменна или мор-
ска сол, което е много вред-
но, защото при обработката
й се отстраняват всички по-

лезни качества. Добавя се и
алуминий, който абсорбира
влагата, а това не увелича-
ва биологичната й ценност.

Диетична сол. Това е смес
от калиев и натриев хлорид.
Тя се препоръчва за хора със
сърдечни заболявания и ди-
абет, както и при някои дру-
ги болести. Калиевият хло-
рид не бива да се приема
самостоятелно, защото обез-
воднява организма.

Хималайска сол. В пос-
ледно време тя стана много
популярна, най-вече в био
магазините. Розовата сол
съдържа желязо, йод и серо-
водород. Мнозина твърдят,
че този продукт е баланси-
ран и изключително поле-
зен и съветват обикновена-
та сол да се сменя с хима-
лайска. Това обаче не е на-
пълно вярно, тъй като ви-
сокото количество йод може
да доведе до проблеми с щи-
товидната жлеза.
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основание.
Освен това Вашингтон,

без да иска, даде козове на
Асад с признаването на Йе-
русалим за столица на Из-
раел. Арабският свят вече е
залят от антиамериканска и
антиизраелска вълна, там на
нож ще бъде посрещана по-
зицията на САЩ и Израел не
само за Йерусалим, но и по
други въпроси, включително
и за Сирия. Така Асад полу-
чава поддръжници в арабс-
ки държави, чиито власти
иначе са против него.

Благоприятно за Дамаск
е и отношението на Турция.
В хода на руско-турското по-
мирение Реджеп Ердоган
смени отношението си към
него и вече не говори, че той
трябва да си ходи. Всъщност
позицията на Ердоган към
Асад ще зависи главно от по-
зицията на Асад към сирий-
ските кюрди. Ако той не ра-
зиграва картата със сирий-
ските кюрди срещу Турция,
то

Турция  ще остане
редом до Русия и
Иран зад Асад.

И обратното - ако Асад
предложи такъв статут на
кюрдската общност в Сирия,
който би засилил кюрдския
сепаратизъм в съседна Тур-
ция, без съмнение Анкара ще
застане редом до Саудитска
Арабия срещу Асад.

Асад обаче има повод за
безпокойство и той идва не
от противник, а от глобална-
та му покровителка - Русия.
При изненадващото му посе-
щение в Сочи миналия ме-
сец Путин му е представил
руския план за сирийското
регулиране, той включва
преходно правителство, ко-
ето да разработи нова конс-
титуция, а накрая да се про-
ведат избори. "Ако трябва да
се каже истината, Асад нау-
чи, че дните му като прези-
дент са преброени", изкомен-
тира авторитетният датски
вестник "Политикен". Подоб-
ни констатации не липсваха
и в други западни медии.

Това засили предположе-
нията, че Москва може и да
се откаже от Асад. По прин-
цип беше ясно, че Путин ед-
ва ли ще продължи да дър-
жи на сирийския президент,
ако той се окаже препъни-
камъкът на цялостното си-
рийско регулиране. Русия
обаче разширява контакти-
те си със Саудитска Арабия
и кулминацията на този про-
цес бе историческото посе-
щението на саудитския крал
в Москва миналия месец -
първото в летописа на двус-
транните отношения. Двама-
та с Путин няма как да не са
говорили за Асад. С много-
посочните си ходове Русия
създава впечатление, че тър-
си сирийски гарант за свои-
те интереси извън Асад, мо-
же би дори извън шиитската
общност в Сирия, може би и
сред сирийските сунити. Ни-
що чудно, ако тя води тиха
дипломация, за да намери га-
рант на сирийските си инте-
реси и извън самата Сирия.
Това не звучи нелогично, ка-
то знаем еволюцията на рус-
ко-саудитските отношения.

Но това неизбежно ще дове-
де до напрежение със съюз-
ника Иран по линия на Ас-
танския формат. То и без то-
ва вече е факт според някои
съобщения и интерпретации.
Техеран се противи на рус-
кия проект за нова консти-
туция и парламентарни из-
бори, защото се опасява, че
те ще бъдат спечелени от
мнозинството сунити. Така в
този формат ще се появят
пукнатини, които в някакъв
момент може да прераснат
и до разрив. Така че възе-
лът "Асад" заплита отноше-
нията не само между против-
ници, но и между съюзници.

Но ако Путин не намери
друг сирийски гарант, Асад
остава незаменими. И този
възел едва ли ще го видим
разплетен.

Вторият възел е
кюрдският.

Той засяга такъв аспект
от сирийското регулиране ка-
то типа държавно устройст-
во на Сирия - унитарност,
федерация или конфедера-
ция. Сирия най-вероятно ще
върви към федерализация
със значителни автономни
общности. Съответно нейни-
те кюрди, които са втората
етническа общност (9% от
населението), ще искат по-
висок статут и повече права
- поне широка автономия. Но
точно това съседна Турция
чувства като национална зап-
лаха заради собствените си
кюрди. Тя се опасява, че ус-
пехът на сирийските кюрди
ще засили сепаратизма на
турските кюрди, които и без
това са във война с турска-
та държава. За себе си оба-
че Турция трябва да разпле-
те едно противоречие. От ед-
на страна, тя е съгласна на
федерализация на Сирия, за-
щото това ще засили местно
самоуправление, което в ня-
кои гранични райони неиз-
бежно ще бъде протурско.
От друга страна обаче пре-
зидентът Реджеп Ердоган не
иска и да чуе федерализа-
цията да се разпростре и
върху кюрдските райони на
Сирия. Между другото кюр-
дските си антипатии Ердоган
демонстрира на срещата в
Сочи, поради което руската
инициатива за Конгрес на си-
рийските народи в Сочи се
отложи - Ердоган не желае
да види сирийски кюрди сред
1300-та участници във фору-
ма. Така или иначе Анкара

много трудно ще има въз-
можността да наложи диск-
риминацията на сирийските
кюрди в хода на дебата за
следвоенното устройство на
Сирия, съответно и в бъде-
щата конституция. Ако пък
успее да парира претенции-
те им в хода на регулиране-
то (примерно бутафорна ав-
тономия или полусамоуправ-
ление), сирийските кюрди ед-
ва ли ще се помирят и нищо
чудно да отворят втори кюр-
дски фронт срещу Турция.

В същото време кюрдс-
кият аспект на сирийското
регулиране има измерения,
които отиват отвъд Сирия и

Близкия изток и дори зася-
гат други континенти. Извес-
тно е, че САЩ подкрепяха
военно сирийските кюрди
срещу ИД въпреки острите
възражения на Реджеп Ер-
доган. Да,

Вашингтон вече
обяви, че спира
въоръжаването им,
което бе турско
искане,

но продължава политическа-
та си подкрепа за тях. Спо-
ред всеобщото мнение това
се прави по две причини. Пър-
вата е със засилването на
кюрдския фактор да се из-
търгува в преговорите такова
регулиране, което да намали
влиянието на Русия, Иран и
шиизма в Сирия. Втората,
разбира се, е самият Ердо-
ган - той да бъде притискан
към отслабване на авторита-
ризма си, към охлаждане на
отношения с Русия и изобщо
пълноценното връщане в ло-
ното на Запада от времето на
Студената война. Очевидно в
тази посока работи повече
Обамовата "дълбока държа-
ва", отколкото самата Тръм-
пова администрация.

Играта на Вашингтон оба-
че е крайно рискована и за
НАТО, доколкото Турция е
много важен член на алиан-
са. Явно "дълбоката държа-
ва" смята, че има още ре-
сурс да разиграва сирийс-
ката кюрдска карта, а Тур-
ция ще може да преглътне
още горчиви хапчета заради
крайната цел - интересите на
Запада в Близкия изток. Ни-
що чудно обаче във Вашинг-
тон да не отчетат кога ще
прекрачат червената линия
на Турция. И ако с негова по-
мощ сирийските кюрди по-
лучат статут, който Анкара
възприеме като национална

заплаха, никак няма да е из-
ненадващо, ако тя реши да
замрази членството си в НА-
ТО. И да мине към по-висо-
ко ниво на конфронтация
изобщо със Запада, дори към
"студен мир" с ЕС , което не
е изключено да засегне и
българо-турските отношения.

Третият възел е
сблъсъкът на инте-
реси на регионални-
те и глобалните
сили.

По време на срещата на
Г-20 в Хамбург
това лято Вла-
димир Путин
сподели следно-
то пред ТАСС:
"Много неща са
свързани с про-
т и в о р е ч и я т а
между страните
в (Близкоизточ-
ния ) регион .
Всички имат
своите безпо-
койства, своите
предпочитания,
интереси, при
това законни ин-
тереси, и към
тях трябва да се
отнасяме имен-

но така - като към законни
интереси. Трябва да търсим
компромиси“.

Възможни ли обаче са
те, след като тези законни
интереси са непримирими?
Един от сблъсъците на ре-
гионалните играчи е между
Саудитска Арабия и Иран.
Кралството претендира Си-
рия да бъде негово проте-
же, доколкото мнозинство-
то от населението й изповяд-
ва неговия вариант на исля-
ма - сунизма. Съответно Ри-
яд едва ли ще отстъпи от
претенцията да се гаранти-
рат правата за власт на си-
рийските сунити. На своя
ред Иран воюва да съхрани
Асад и по възможност да
разшири сферата си на ре-
гионално влияние, в която
вече са попаднали Ирак и
отчасти Ливан с шиитското
движение "Хизбула". Ирак,
Сирия и Ливан са необходи-
ми на Иран заради "свеще-
ната война" срещу еврейс-
ката държава. От това иран-
ско възприемане на Израел
лъха на патологичност, но
това са реалностите. В съ-
щото време опасенията на
Иран, че Сирия може да се
превърне в мини подобие на
теократичната Саудитска
Арабия, не са лишени от ос-
нование (въпреки разкре-
постяването на кралството,
което предприема младият
престолонаследник Мохамед
бин Салман). Очевидно ком-
промисът тук е да се гаран-
тира както правото на суни-
тите върху властта в Сирия,
така и правото на шиитите
също да участват в управ-
лението, но най-вече да се
гарантира имунизирането на
шиитско малцинство от го-
нения и насилие заради аса-
довския дял от сирийската
история. Дали обаче това е
възможно?

Що се отнася до третия
голям регионален играч Тур-
ция, както вече бе спомена-

то, тя ще определя отноше-
нието си към другите страни
и самото сирийско регулира-
не според кюрдския фактор.

Последните месеци ста-
нахме свидетели на един па-
радокс в Сирия - успехите
срещу "Ислямска държава" и
изобщо на междусирийско-
то помирение затегнаха още
повече възела на регионал-
ната враждебност.

Ирански бойни части
и подразделения на
"Хизбула"

се появиха чак в Южна Си-
рия, за да разгромят ИД -
тоест до израелските грани-
ци. Техеран вече вижда свои
военни бази в Сирия, вклю-
чително недалеч от граница-
та със съседен Израел. Ня-
ма как Израел да приеме то-
ва със скръстени ръце. По-
ради чисто географски при-
чини той възприема като ре-
ална заплаха всякакво иран-
ско военно присъствие в Си-
рия. И вече нанася удари
срещу позиции на "Хизбула"
в Сирия, че дори и на си-
рийски подразделения. САЩ
твърдо стоят зад Израел и
несъмнено ще го подкрепят
при военни действия срещу
проиранските сили. От из-
казването на Путин става
ясно, че руската страна
възприема като законни те-
зи страхове на Израел - нес-
лучайно Путин и Нетаняху
водят често телефонни раз-
говори. Не е случайно съ-
що, че Русия се съгласи га-
ранти на южната зона за де-
ескалация, която граничи с
Израел, да станат и САЩ -
освен самата тя (и Йорда-
ния). С една дума, сирийс-
кото регулиране ще трябва
да се зачита и израелските
интереси, които обаче са в
разрез с иранските. Това за-
читане обаче неизбежно ще
бъде затруднено от антииз-
раелската вълна в Арабския
свят заради американското
признаване на Ерусалим за
еврейската столица.

Накрая стигаме до глобал-
ните сили.

Русия несъмнено ще
работи
да съхрани
влиянието си в
Сирия, оттук и в
Близкия изток

и Източното Средиземномо-
рие. САЩ обаче действат за
торпилирането на това вли-
яние и в по-далечна перс-
пектива да си възвърнат за-
губените позиции. Не ще и
съмнение, че Русия ще се
стреми към такова регули-
ране и сирийско бъдеще,
което да отговаря на ней-
ните интереси. Не ще и съм-
нение, че Вашингтон ще се
стремят към такова сирий-
ско регулиране, което да га-
рантира неговия, а и изра-
елския интерес.

Съществува ли изобщо
сирийска формула, която да
изведе противоположните
интереси на засегнатите
страни в равновесно поло-
жение?

Реджеп Таийп
Ердоган
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Силви Вартан ще се
прости с родната публи-
ка. Грандамата на френс-
ката музика и най-успеш-
на световна звезда с
български произход се
завръща в страната ни с
последното за музикална-
та й кариера турне.

На 19 април 2018 г. в
Двореца на културата и
спорта във Варна и на 21
април в зала 1 на НДК
певицата ще се сбогува с
почитателите си у нас с
грандиозни концерти.

Житейският път на
Вартан започва в Бълга-
рия, но следвоенната
обстановка и лишенията,
принуждават семейството
й да замине за Франция,
когато тя е едва на 7
години.

На 17 години тя вече
записва първата си песен
в Париж, като в рамките
само на две години става

Ïðåäñòàâèõà
ðîìàíà íà
ïèñàòåëÿ Äüîðä
Äðàãîìàí "Êëàäà"

Íîâà ìóçåéíà ñáèðêà å ïîñâåòåíà íà Íåíêî Áàëêàíñêè

На Петия литературен фес-
тивал в София представиха
българския превод на рома-
на на унгарския писател
Дьорд Драгоман "Клада", из-
дателство “Ерго”. Участие
взеха и режисьорката Игли-
ка Трифонова, писателят Ми-
лен Русков, Дьорд Драгоман
и преводачката Адриана Пет-
кова. Писателят е ярка фи-
гура в съвременната унгарс-
ка литература, световната си
слава дължи на втория си ро-
ман "Белият цар" (2005), с
който е познат и на българ-
ските читатели. Литературни-
те му успехи започват с "Кни-
га за опустошението" (2002),
а романът "Клада" (2014) е
третият му монументален
разказ. Автор е на сборника
с разкази "Хор от лъвове"
(2015), превежда художест-
вена литература от английс-
ки език, занимава се с ли-
тературна и филмова крити-
ка. По романа "Белият цар",
смятан за шедьовър на ун-
гарската литература в све-
товен мащаб, е заснет игра-
лен филм. Произведенията
на Драгоман са преведени на
над тридесет езика. ç

Íàêðàòêî

една от първите рок
певици и се превръща в
абсолютен идол. Любовта
й с легендарния Джони
Холидей е паметна и
макар че бракът им
приключва след 15 годи-
ни, двамата задълго ще
останат "златната двойка"
на Франция.

Концертът им през 70-
те, когато събират за
първи път над 200 000
души публика, е своеоб-
разно историческо музи-
кално събитие. А издаде-
ните над 1300 песни и
продадените над 40
милиона албума са безс-
порно доказателство за
любовта и признанието
на феновете.

Стремителният успех
на Силви Вартан я съби-
ра на една сцена с Жил-
бер Беко и Ливърпулската
четворка, а самият Шарл
Азнавур пише за нея

Ñèëâè Âàðòàí ñå ïðîùàâà
ñ áúëãàðñêàòà ïóáëèêà

:

"Цветовете на руската
душа" обогатяват сетивата
Изложбата "Цветовете на
руската душа" - на худож-
ничките Анна Варганова и
Ирина Суханова, се откри в
Русенската библиотека.
Инициатори са културната
институция и Генералното
консулство на Русия в
Русе. "Те пресъздават в
платната си търсенията на
съвременната жена в XXI
век. И всичко това чрез
изразните средства на
художеството, интерпрети-
рано през погледа на
руската душевност и
модерните послания на
европейска България, която
за двете художнички се
превръща във втора
родина", обясняват от
Русенската библиотека.

Изложба на бижута
откриват в Чешкия център
Изложба с дизайнерска
бижутерия открива в София
новият директор на Чешкия
център Дагмар Остранска. На
20 декември от 18.00 ч. в ЧЦ
(ул. "Г. С. Раковски" 100), ще
се представи чешката
художествена група UNOSTO
и изложбата авторски бижута
"В движение".

Честваме 85 години проф.

Емил Янев
На 19 декември от 18.30 ч.
в зала ОКИ "Надежда" ще
се състои концерт на
оркестър "Симфониета" с
гост - диригент Петър
Димитров. В програмата са
произведения в аранжимен-
ти на проф. Емил Янев.
Вход свободен.

песента La plus belle pour
aller danser.

Родната страна остава
в сърцето на Силви
завинаги и така от бъл-
гарската, унгарската,
арменската и италианска-
та жилка тя твърди, че
най-силно усеща влияние-
то на Балканите в своята
емоционалност. Незабра-
вимо за нея и за фенове-
те й ще остане първото й
завръщане у нас през

Ïÿëà å íà åäíà ñöåíà ñ Æèëáåð Áåêî
è Øàðë Àçíàâóð

1990-а, когато изпява "Я
кажи ми, облаче ле бяло"
- тази песен научава от
баща си и не забравя
никога.

Изключителната енер-
гия и обаятелното благо-
родно излъчване на
Вартан са характерни не
само за сценичните й
изяви, към които се
прибавя участието й в
шест филма. И извън
сцената тя е неуморна. ç

Регионалният исторически му-
зей - София, представя новата
експозиция, посветена на худож-
ника Ненко Балкански. Тя е раз-
положена в един от филиалите
на Музея - неговата къща в сто-
личния квартал "Изток", на ул.
"Латинка" 12, където художникът
пребивава и твори в периода
1937-1977 г. Експозицията е раз-
положена на първия етаж на къ-
щата. Като начало мултимедий-
но е представена поредица от ав-
топортрети на художника.

Въвеждащо табло със светли-
нен ефект предава биографията
на художника и историята на къ-
щата. Информацията е съпътст-

тература и превод - програма на
фондация "Следваща страница".

Ненко Балкански е роден на
20 септември 1907 г. в Казанлък.
През 1925-1930 г. учи живопис в
Художествената академия в Со-
фия. През 1939-1941 г. специа-
лизира във Франция и Италия. От
1947 г. преподава в Художестве-
ната академия в София, а през
1959 г. става професор. Членува
в дружество "Родно изкуство" и
Дружество на новите художници.
Умира на 19 септември 1977 г. в
София. ç

Британската писателка Джоан
Роулинг, авторка на романите за
детето магьосник Хари Потър, бе
наградена с Ордена на Кавалерите
на честта. Церемонията по връчва-
нето на отличието се състоя в Бъ-
кингамския дворец. "За мен е чест
и гордост получаването на тази наг-
рада. Да вляза в компанията на раз-
ноликите талантливи кавалери на
честта, особено като писателка же-
на, за мен е особена чест".

Членовоте на ордена, основан
през 1917 г. от крал Георг V, имат
заслуги в областта на изкуствата,
литературата, музиката, науката,

Äæîàí Ðîóëèíã å óäîñòîåíà ñ
Îðäåíà íà Êàâàëåðèòå íà ÷åñòòà

политиката, и религиията. Сред дру-
гите носители на ордена са учени-
ят Стивън Хокинг, музикантът Пол
Маккартни, актрисата Меги Смит.

Роулинг получава световна из-
вестност за серията от романи за
Хари Потър. Нейните книги са про-
дадени в тираж повече от 400 ми-
лиона екземпляра, най-продавани
в историята на книгите. Най-касо-
вите филми в света са точно за
Хари Потър. Роулинг написа и ре-
алистичен роман "Случайна вакан-
ция", серия детективи, които до-
писва и до ден днешен. Тя е отли-
чен сценарист, кинопродуцент.ç

вана от разположени в близост 7
малки кутии с шпионки. Дизайнер-
ското решение позволява някои
от най-известните картини на ху-
дожника да бъдат разгледани в де-
тайли. Куратор е д-р Весела Но-
жарова, а художник - Венелин Шу-
релов. Допълнение е малък детс-
ки кът на първия етаж на къщата.
Ателието, в което е работил Нен-
ко Балкански на втория етаж, сега
е зала за събития, дискусии и пре-
зентации. През последните две го-
дини в някогашния дом на худож-
ника се помещава Къщата за ли-

Христо Таслаков представи във
фоайето на Общинския

младежки център "Захари
Стоянов"в Добрич изложба на
макети на сгради с културно-

историческо значение от двете
страни на Дунав. Изложбата
съдържа 45 точни копия на

обществено значими сгради от
България и Румъния и е

открита до 3 - ти януари.

Снимка Пресфото БТА
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Êèì ×åí-óí îáÿâè, ÷å ùå íàïðàâè ÊÍÄÐ
"íàé-ãîëÿìàòà ÿäðåíà ñèëà" â ñâåòà

Почетни гвардейци носят
пристигналия от Швейцария
ковчег с тялото на покойния
бивш румънски крал Михай I
на международното летище
"Хенри Коанда" край Буку-
рещ. Той почина на 5
декември в Швейцария на
96-годишна възраст. Погре-
бението ще бъде на 16
декември в град Куртя де
Арджеш - първата столица на
румънската държава. В
манастира Куртя де Арджеш
се намира кралското
гробище - там, от 1914 г.
насам, са погребани всички
крале и кралици на Румъния.
На погребението на крал
Михай ще присъстват
британският престолонаслед-
ник принц Чарлз и предста-
вител на кралския двор
на Испания.

Вашингтон

иска намаляване с 250 млн.
долара на следващия двугоди-
шен бюджет на ООН за пери-
ода 2018-2019 г. Този бюджет
за обичайните дейности, за
заплати на служителите на
световната организация, за
оборудване и инфраструктура,
който в момента се обсъжда,
трябва да бъде одобрен от
193-те държави членки преди
края на декември. За следва-
щите 2 години агенциите на
ООН са изчислили, че се нуж-
даят от 5,4 млрд. долара, кое-
то е с 200 млн. по-малко от
бюджета за периода 2016-
2017 г. Бюджетът за ООН е от-
делен от този за операциите
за опазване на мира, където
са заети над 100 000 сини кас-
ки в 15 мисии. Този бюджет,
който е ежегоден, бе приет
през юни и възлиза на 7,3
млрд. долара.

Президентът

на САЩ Доналд Тръмп "подне-
се Ерусалим като подарък на
ционисткото движение", "все
едно му е подарил един от аме-
риканските градове", заяви
вчера палестинският лидер
Махмуд Абас в Истанбул. В реч
при откриването на извънред-
на среща на Организацията за
ислямско сътрудничество
(ОИС), посветена именно на
признаването от Тръмп на цял
Ерусалим за столица на Изра-
ел, Абас обвини САЩ в прист-
растност и даде да се разбе-
ре, че те вече не могат да иг-
раят роля в израелско-палес-
тинския мирен процес.

Американците

смятат, че обществото им е
доста по-корумпирано, откак-
то на власт е Доналд Тръмп,
показва огласено вчера допит-
ване. Близо 60 на сто от учас-
тниците в анкетата са на мне-
ние, че през последните 12 ме-
сеца корупцията се е увели-
чила, докато през януари 2016
г. те са били около 30 на сто.
За 44 на сто от запитаните ко-
рупцията е траен проблем в
Белия дом (с 8 пункта повече,
отколкото в началото на 2016
г.). Институцията, която анке-
тираните цитират най-често ка-
то корумпирана, е Конгресът.

Новото
полско правителство на пре-
миера Матеуш Моравецки спе-
чели вот на доверие в парла-
мента. Гласуването се състоя
късно във вторник, малко пре-
ди полунощ, съобщи. "За" гла-
суваха 243 депутати, "против"
- 192, въздържали се нямаше.
Необходимото мнозинство бе
231 гласа. Новия полски ми-
нистър-председател каза, че
икономическата политика на
управляващите - основана на
щедри държавни разходи и на-
сочване на фокуса към нат-
рупване на вътрешен капитал
- няма да бъде променяна, но
кабинетът ще се стреми да по-
добрява външните си отноше-
ния.

Снимки Пресфото БТА

Говорителят на руския
президент Владимир Пу-
тин, Дмитрий Песков, при-
ветства конструктивната,
по думите му, промяна в
тона на САЩ към Север-
на Корея, предаде ТАСС.

Във вторник американ-
ският държавен секретар
Рекс Тилърсън обяви, че
Вашингтон е готов на пре-
говори без предварителни
условия с Пхенян. "Не е
реалистично да кажем, че
ще преговаряме с вас са-
мо ако дойдете на масата
за преговори с готовност
да се откажете от вашата
програма" за разработва-
не на ядрени оръжия, ка-
за Тилърсън на конферен-
ция във Вашингтон. Това
изглежда означава смек-
чаване на позицията на
САЩ, чийто президент До-
налд Тръмп по-рано запла-
ши да "унищожи напълно"
КНДР, ако тя извърши на-
падение. Тилърсън все пак
направи уговорката, че
целта си остава отказът на

Êðåìúë ïðèâåòñòâà ïðîìÿíàòà â
òîíà íà ÑÀÙ êúì Ñåâåðíà Êîðåÿ

Руският президент Вла-
димир Путин внесе за раз-
глеждане в Държавната ду-
ма споразумение със Сирия
за разширяване на терито-
рията на руската военно-
морска логистична база в
Тартус за 49 години напред,
съобщи ТАСС. Русия може
да разположи в тази база
до 11 военни кораба еднов-
ременно.

Споразумението ще ос-
тане в сила 49 години и ав-
томатично ще се продължа-
ва за следващи 25-годишни
периоди, освен ако някоя
от страните уведоми друга-
та писмено по дипломати-
чески канали най-късно 1

Ðóñèÿ ùå ïîëçâà ïîñòîÿííî
áàçàòà â Òàðòóñ â Ñèðèÿ

Държавният секретар на САЩ Рекс Тилерсън говори по време на форума
на Фондацията на Атлантическия съвет и Корея във Вашингтон. "Ние казва-
ме, от дипломатическа страна, че сме готови да разговаряме, когато Се-
верна Корея иска да разговаря. "Готови сме да проведем първата среща
без предварителни условия", каза Тилърсън.

година предварително, че
има намерение да го разт-
рогне. Русия ще използва
обектите на безвъзмездна
основа.

Логистичната база в Тар-
тус има пълен имунитет от
юрисдикцията на Сирия;
имуществото й е с имуни-
тет от обиск, реквизиция,
арест и изпълнителни дей-
ствия, се посочва в текста.

Дейността на логистич-
ния пункт се подсигурява с
руски сили и средства;
Москва има право да изп-
раща в Сирия необходимия
личен състав и да го издър-
жа за своя сметка, пред-
вижда споразумението.  ç

Северна Корея от военна-
та й ядрена програма.

"Можем да констатира-
ме, че едни такива конст-
руктивни изявления са

много по-удовлетворител-
ни от конфронтационната
реторика, която чувахме
досега. Без никакво съм-
нение, можем да приветс-

тваме това", каза пред
журналисти Песков. Той
припомни, че президентът
Владимир Путин "постоян-
но призовава засегнатите
страни да направят всич-
ко възможно за създава-
не на канали за диалог".Ру-
сия отдавна настоява за
преговори с Пхенян на ос-
новата на пътна карта.

Същевременно север-
нокорейският лидер Ким
Чен-ун е решен да напра-
ви страната си "най-голя-
мата ядрена сила" в све-
та, съобщи вчера държав-
ната информационна аген-
ция КЦТА. Ким е заявил
пред хора, работещи по
програмата за балистични
ракети, че Северна Корея
"ще върви победоносно
напред и ще стане най-го-
лямата ядрена и военна
сила на света". На 28 но-
ември Пхенян изстреля
междуконтинентална ба-
листична ракета, способ-
на според експерти да
достигне САЩ.  ç

Губернаторът
на Окинава по-
казва снимка
на паднал про-
зорец от аме-
рикански вое-
нен хеликоп-
тер, който ра-
ни вчера дете в
двора на мест-
но училище .
Към момента
на падането на
фрагмента, дъ-
лъг и широк по
около 90 см, на
площадката е
имало 15 деца.
Миналата сед-
мица част от
друг американ-
ски хеликоптер
падна тук в дет-
ска градина.
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Êèòàé áå â òðàóð ïî ïîâîä 80-ãîäèøíèíàòà
îò ÿïîíñêîòî êëàíå ïðåç 1937-à â Íàíêèí

Ïðåäè 80 ã. ñà áèëè èçòðåáåíè 300 000
äóøè, òâúðäÿò ïåêèíñêè èñòîðèöè

Китай отбеляза 80-
ата годишнина от япон-
ското клане в Нанкин
с призив към Токио
двете страни да рабо-
тят заедно за мир.
Президентът Си Цзин-
пин участва в церемо-
нията на 13 декември,
но нареди друг висо-
копоставен служител
да произнесе офици-
алното слово, предаде
АП. Китай и Япония от-
давна имат търкания
във връзка с болезне-
ните събития от мина-
лото.

Китай непрекъснато
напомня на обществе-
ността за клането от
1937 г. в тогавашната
столица Нанкин, при
което японските войс-
ки според пекинските
историци са избили
близо 300 000 китайци.

Съюзнически три-
бунал след войната ус-
танови, че броят на
убитите е бил 142 000,

Âèñîêîòî êà÷åñòâî íà ðóñêèòå îðúæèÿ
ñâèâà åôåêòà îò çàïàäíèòå ñàíêöèè

Високото качество на
бойната техника, произ-
веждана в Русия, свежда
до "количествен, но не и
качествен" ефекта от анти-
руските санкции на Запада
върху оръжейните продаж-
би на Москва. Такъв извод
прави "Известия" от руско-
то участие в оръжейното
изложение "Гълф дифенс
енд еъроспейс", започнало
в Кувейт.

Потвърден е например
интересът на Кувейт към
руските танкове Т-90МС.
Управлявани и от сирийс-
ки танкисти, те са доказа-
ли своята ефективност и
превъзходство над маши-
ните "Леопард 2" и М1А1

"Ейбрамс", използвани съ-
ответно от турската и от
иракската армия. Според
медиите Кувейт се кани да
купи 146 броя Т-90МС.

Като "безспорни звез-
ди" представя вестникът
руските системи за проти-
вовъздушна отбрана и най-
вече зенитния комплекс
"Панцир-С1", също "предс-
тавил се добре в бойните
действия в Сирия".

Расте интересът и към
зенитните системи С-400
на фона на "недостатъци-
те, демонстрирани" от аме-
риканските системи "Пейт-
риът", използвани от Сау-
дитска Арабия в йеменския
конфликт.

Русия е готова да из-
нася и друга техника, ус-
пешно изпробвана по вре-
ме на сирийската кампа-
ния. Имат шансове по-спе-
циално руските бронирани
коли "Тайфун-К", модерни-
зираните артилерийски
системи калибър 120-152
мм, реактивните системи за
залпов огън като "Смерч"
и боеприпасите с прециз-
но насочване.

За военнотехническото
сътрудничество на Русия с
други страни е характерен
засилващият се натиск на
Запада върху руските про-
изводители и фирмите пос-
редници, който обаче ня-
ма никакъв ефект. ç

да подобри отношенията с
Гърция.

Същото международни-
ят посредник е казал и за
гръцката страна с оценка-
та, че решаването на
спора ще доведе до
стабилизация на региона.

"Ние имахме телефонни
разговори в миналото, но
за първи път този въпрос
се обсъжда толкова
сериозно", каза Нимиц.

След 3 години на
застой разговорите за
името на Македония
придобиват нова динамика,
тъй като Нимиц каза, че те
ще станат още по-
интензивни в следващите
месеци и вече са предви-
дени срещи с представите-
лите на двете страни през

Ìàòþ Íèìèö ïðåäâèæäà ñïîðúò çà èìåòî íà Ìàêåäîíèÿ äà ïðèêëþ÷è ïðåç 2018 ã.
Догодина може да бъде

намерено решение на
проблема за името на
Македония, заяви в
Брюксел международният
посредник Матю Нимиц
след края на първия тур от
започналите през 2014 г.
преговори между Атина и
Скопие за уреждане на
техния спор, съобщава в.
"Катимерини".

Нимиц каза, че
разговорите в Брюксел
между гръцкия представи-
тел Адамандиос Василакис
и македонския Васко
Наумовски са протекли в
"много добра атмосфера" и
че новото македонско
правителство е поставило
този въпрос като върховен
приоритет и възнамерява

Във всички китайски градове вчера се състояха церемонии в памет на жертвите на
японското клане в Нанкин, Източен Китай, през 1937 г. В края на церемонията в Пекин
излетяха над центъра на града ята бели гълъби като символ на мира.

Международният
посредник Матю
Нимиц посещава
по-рано няколко
пъти Скопие и
Атина, за да го-
вори с местните
политици . В
Брюксел сега Ни-
миц заяви: "По-
могнах на двете
страни, които из-
ложиха позиции-
те си, аз ги чух".
Нимиц не споме-
на дали предло-
женията му са съ-
държали някакво
двойно наимено-
вание на Македо-
ния или не.

Продължава програмата и за разработване на руските изтребители MiG-29SMT. Руският
износител на оръжие "Рособоронекспорт" и руските производители на бойна техника имат
гарантирани поръчки за над 40 млрд. долара и вече излизат на нови пазари като турския и
саудитския - това чудесно доказва високите качества на руските оръжия, пише в. "Извес-
тия".

Снимки Интернет и Пресфото БТА

но някои консерватив-
ни японски политици и
учени отричат, че въ-
обще е имало клане.

Отношенията меж-
ду Китай и Япония -
втората и третата ико-
номика в света, са
напрегнати и заради
териториален спор за
острови в Източноки-
тайско море, както и
заради опитите на
японския премиер
Шиндзо Абе да реви-
зира пацифистката
конституция на страна-
та си.

Същевременно Пе-
кин и Токио се опит-
ват да подобрят връз-
ките и Абе и Си се
срещнаха миналия ме-
сец в кулоарите на
срещата на АТИС във
Виетнам.

Пред събралите се
вчера на националния
мемориал в Нанкин
реч от името на китай-
ското ръководство

произнесе Юй Чжън-
шън, председател на
Общокитайския коми-
тет на Народния поли-
тически консултативен
съвет. Той подчерта, че
историята не бива да
се забравя, но трябва
да се полагат и усилия
за установяване на
траен и вечен мир за
цялото човечество.

Президентът Си със
сериозно изражение и
бяло цвете на ревера
в знак на траур беше
сред официалните ли-
ца, но не направи ни-
какво изявление. Това
беше второто му учас-
тие в националния ден
на траур заради кла-
нето, откакто той бе-
ше обявен през 2014 г.
Тогава Си призова
Япония и Китай да за-
гърбят омразата и да
не позволят шепата хо-
ра, въвлекли Япония
във война, да засегнат
отношенията им. ç

януари, февруари и март,
които ще се състоят в Ню
Йорк, а е възможно да се
проведат и на европейска
територия.

Срещата в Брюксел
показа, че трябва да
предприемем интензивни
усилия, за да решим този
въпрос, допълни Нимиц.
Той обясни, че на тази
първа среща е бил
направен опит да бъдат
определени темите. На нея
той не е направил предло-
жения.

Според изданието
Нимиц е пояснил, че
процедурата не е с
фиксиран краен срок.
Няма магическо име, което
да реши проблема, каза
още Нимиц. ç
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Григор Димитров получи
поредно признание за ве-
ликолепното си представя-
не в АТР тура през измина-
лия сезон. Негов удар бе
избран за "Златен хотшот
на 2017 година" в турнири-
те от сериите "Мастърс
1000".

АТР подбра девет майс-
торски изпълнения, за кои-
то феновете гласуваха в
продължение на шест дни.
Отличеният удар на Григор
е волето му след плонж
срещу Юичи Сугита в чет-
въртфиналите на турнира в
Синсинати. То бе избрано
за най-добро отиграване на
турнирите от сериите Мас-
търс, печелейки 33% от во-
та. Димитров постигна ус-
пех във въпросния двубой
с 6:2, 6:1, а впоследствие
триумфира и с първата си
титла от сериите.

Далеч зад него втори се
нареди Пабло Куевас с па-

синг шот, спечелил му 13%
от гласовете, а на трето
място е отново удар на Гри-
гор с 12%.

Първата ни ракета изп-
рати най-успешния сезон в
кариерата си до момента,
в който се поздрави със
спечелването на четири тит-
ли (Бризбън, София, Синси-
нати и Лондон), финал в
Стокхолм, полуфинал на От-
критото първенство на Ав-
стралия (загуба от Надал в
пет сета) и достигането до
№3 в световната ранглис-
та. Черешката на тортата,
разбира се, беше трофеят
му от Финалния турнир на
АТР в Лондон, в който учас-
тваха осемте най-добри
през сезона играчи.

В същото време Григор
Димитров почти сигурно ще
стане "Спортист на година-
та" на България в 60-ото
юбилейно издание на анке-
тата. Победителят официал-

Èçïúëíåíèå íà Ãðèãîð Äèìèòðîâ
èçáðàíî çà ¹1 ïðåç 2017 ãîäèíà
Хотшот на българина разби
конкуренцията

но ще бъде обявен на 19
декември, а организатори-
те вече обявиха и десетка-
та на най-заслужилите
спортисти по азбучен ред:
Александър Везенков (бас-
кетбол), Антъни Иванов (плу-
ване), Боян Петров (алпи-
низъм), Владимир Илиев
(биатлон), Владимир Далак-
лиев (таекуондо), Григор Ди-
митров (тенис), Даниел Асе-
нов (бокс), Невяна Влади-
нова (художествена гимнас-
тика), Радослав Янков (сно-
уборд) и Тихомир Иванов
(лека атлетика).

В челната петица при от-
борите се нареждат (по аз-
бучен ред): национален ан-
самбъл (художествена гим-
настика), национален отбор
жени до 23г. (волейбол), Ма-
рица (Пловдив) -  жени, (во-
лейбол), национален отбор
жени (волейбол) и Лудого-
рец (футбол).

В категорията "Спортист
с увреждания" за 2017 го-
дина номинирани по азбу-
чен ред са: Ася Бурова (ка-
надска борба), Денислав

Коджабашев (тенис на ма-
са), Иван Стоилов (борба
класически стил), Радослав
Златанов (лека атлетика) и
Ружди Ружди (лека атлети-
ка).

На церемонията ще бъ-
де връчена и традиционна-
та награда на в. "Труд" за
"Треньор на годината". Спо-

Състезателките по худо-
жествена гимнастика на
ЦСКА грабнаха 10 медала
от V международен турнир
НИКА спорт, който се про-
веде в Москва. Българките
получиха отличията си от
някои от най-популярните
руски космонавти.

Ðóñêè êîñìîíàâòè íàãðàäèõà
øàìïèîíêèòå îò ÖÑÊÀ

ред 34-тата анкета на изда-
нието петимата финалисти в
класацията "Треньор на го-
дината" са (по азбучен ред):
Антонина Зетова (волейбол),
Весела Димитрова (художес-
твена гимнастика), Георги
Атанасов (сноуборд), Дани
Валверду (тенис) и Станимир
Стоилов (футбол).ç

Сезонът за Григор Димитров приключи, но българинът продължава да
получава награди за отличното си представяне през годината

Михаела Антова, Никол
Антова, Стела Челебийска,
Анна Димитрова, Ива Бла-
гоева и Цветелина Стоиме-
нова извоюваха златни ме-
дали, сребърни отличия от
надпреварата взеха Люси
Хари Агайн, Катрин Тасева
и Мариела Стоименова, а

Стела Ганчева завърши тур-
нира с бронз. Възпитанички-
те на Светослава Калояно-
ва и Биляна Проданова за
пореден път смаяха публи-
ката с невероятните си съ-
четания и закриха по изклю-
чително успешен начин със-
тезателната 2017 година.ç

Състезателките по художествена гимнастика на ЦСКА грабнаха 10 медала от V международен турнир НИКА
спорт, който се проведе в Москва

Волейболният национал
Цветан Соколов и шампио-
нът на Италия Лубе (Чиви-
танова) започнаха по стра-
хотен начин участието си на
световното клубно първен-
ство в Полша. Соколов и
компания буквално смаза-
ха защитаващия титлата си
бразилски гранд Сада (Кру-
зейро) с 3:0 гейма в пър-
вия си мач от група "А" на
клубния Мондиал, игран
пред около 2500 зрители в
зала "Ополе Арена".

Това бе първа загуба за
Сада на световно клубно
първенство от 2014 година
насам, когато паднаха в
спора за бронзовите меда-
ли от аржентинския UPCN
(Сан Хуан). По този начин
шампионите на Италия да-
доха сериозна заявка за
първото място в групата и
титлата на първенството.

Първенецът на Полша
ЗАКСА (Кенджежин-Кожле),
който се води домакин на
турнира, стартира с изклю-
чително драматичен успех
над иранския Сармайе Банк
(Техеран), който е шампи-
он на Азия, с 3:2 гейма.

Волейболният гранд
СКРА Белхатов, за който иг-
рае българският национал
Николай Пенчев, тръгна с
лесна победа на световно-
то клубно първенство в Пол-
ша. Воденият от италианс-

Ôàíòàñòè÷åí Öåöî Ñîêîëîâ
ñìàçà Ñàäà íà êëóáíèÿ Ìîíäèàë

кия треньор Роберто Пиа-
ца тим се наложи без проб-
леми над шампиона на Азия
- китайския Шанхай с 3:0
гейма в първия си мач от
група "В" на клубния Мон-
диал, игран в Лодз.

Във втория двубой от гру-
пата СКРА ще срещне ар-
жентинския гранд Персонал
(Боливар), където пък играе
братът на Николай Пенчев
- Розалин. Интересно е съ-
що така, че Розалин е соб-
ственост на СКРА. В пър-
вата си среща Персонал за-
губи категорично от звезд-
ния руски тим и вицешам-
пион от миналата година
Зенит (Казан) с 0:3 гейма.ç

Цветан Соколов заби 20 точки за
своя отбор
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05.50 Бързо, лесно, вкусно рецепта на
деня

06.00 Денят започва - сутрешен ин-
формационен блок с водещи
Юлия Наева и Иво Никодимов

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

формационен културен блок с
водещи Анна Ангелова и Дими-
тър Стоянович

11.00 Здравето отблизо - здравно пре-
даване с водеща Мария Андоно-
ва

12.00 По света и у нас
12.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.55 В кадър - Войната на паметници-

те/п/
13.30 Световна купа по сноуборд: Па-

ралелен гигантски слалом - пря-
ко предаване от Кареца /Италия/

14.45 Светът на Япония: Моменти от
Ишикава

15.00 Телепазарен прозорец
15.20 Сийбърт - анимационен филм
15.30 Сид - дете на науката - анимаци-

онен филм
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Малки истории /п/
16.55 Градчето Сидер Коув - тв филм

/15 епизод/
17.45 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня/п/
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно преда-

ване
19.15 Спорт ТОТО
19.50 Лека нощ, деца! Жил и Жюли
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Ян Хус - игрален филм /3, пос-

ледна част/(12)
22.25 Открито с Валя Ахчиева
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Лотарийният билет на Ейвъри -

игрален филм /копродукция, 2001
г./, режисьор Джеф Пробст, в
ролите: Ерик Паладино, Райън
Рейнолдс, Даш Михок и др.

01.10 Мотоспорт екстра
01.40 Бързо, лесно, вкусно /п/
01.50 Денят започва с Култура /п/
03.30 Здравето отблизо /п/
04.20 Градчето Сидер Коув - тв филм

/15 епизод/п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Кунг фу панда: Легенда за стра-

хотния боец" - анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п/
13.30 Премиера: "Любов под наем" -

сериал, с. 1, еп. 22
15.00 "Изкушение" - сериал, с.1, еп.4
16.00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 2, еп. 90
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Сърцето на града" -

сериал, с. 1, еп. 10
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сега и завинаги" -

сериал, с. 2, еп.16
21.00 "Фермата" - риалити
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Връзки"- сериал, с. 2, еп. 7
01.00 "Изкушение " /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Сърцето на града" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Синовете на анархията" - сери-
ал, с. 6, еп. 2

06.00 "Легендата за Кора" - анимация
08.00 "Монк" - сериал, с. 1, еп. 2
09.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 2
10.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 5
11.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5,

еп. 13
12.00 "Пета предавка" - автомобилно

предаване
12.30 "Забвение" - фантастика, екшън

(САЩ, 2013), режисьор - Джоу-
зеф Косински, актьори - Том Круз,
Морган Фрийман, Олга Курилен-
ко, Андреа Райсбороу, Николай
Костер-Валдау, Мелиса Лео и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 2
16.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 3
17.00 "Стрелата" - сериал, еп. 15
18.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 1
19.00 Премиера: "Кости" - сериал, с.

11, еп. 6
20.00 Премиера: "Смъртоносно оръжие"

- сериал, еп. 6
21.00 bTV Новините
22.00 "Специалистът" - екшън, драма,

трилър (САЩ, 1994), режисьор -
Луис Льоса, актьори - Силвестър
Сталоун, Род Стайгър, Джеймс
Уудс, Шарън Стоун, Ерик Робъртс

00.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал,
еп. 6

01.15 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 6
02.15 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 2
03.15 "Стрелата" - сериал, еп. 15
04.15 "Мъртва точка" - сериал, еп. 1

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
06.00 "Клуб "Веселие" - сериал, с. 5
07.00 "Без пукната пара" - сериал
08.00 "По средата" - сериал, с. 5
09.00 "Домашен арест" - сериал
10.00 "Пингвините на Мистър Попър" -

комедия (САЩ, 2011), режисьор
- Марк Уотърс, актьори -Олга
Мередиц, Джим Кери,Карла Гу-
джино, Анджела Лансбъри и др.

12.00 "Кухня" - комедиен сериал
13.00 "Кое е това момиче" - сериал
14.30 "Двама мъже и половина" - сери-

ал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Домашен арест" - сериал, с. 3
18.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 4
19.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 4
20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Двама мъже и половина" - коме-

диен сериал, с. 5
23.00 "Кухня" - комедиен сериал, с. 5
00.00 "Пингвините на Мистър Попър" -

комедия (САЩ, 2011), режисьор
- Марк Уотърс, актьори - Олга
Мередиц, Джим Кери, Карла Гу-
джино, Анджела Лансбъри и др.

02.00 "Клуб "Веселие" /п./ - сериал
03.00 "По средата" /п/- сериал
04.00 "Кое е това момиче" /п./- сериал

bTV Cinema

06.00 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с. 5, еп. 17

07.00 "Вътрешна сигурност" - сериал,
с. 4, еп. 4, 5

09.15 "Барабанистка: Нов ритъм" - ко-

медия, драма, музикален (САЩ,
2014), режисьор - Били Уудръф,
актьори - Александра Шип, Ле-
нърд Робъртс, Джордън Калъуей,
Джеф Пери, Марио Ван Пебълс

11.45 "Вътрешна сигурност" - сериал,
с. 4, еп. 11, 12

13.30 "Никита7 Отмъщението" - сери-
ал, с. 4, еп. 2

14.45 "Шантава седмица" - комедия
(САЩ, 2014), режисьор - Шон
Леви, актьори - Джейсън Бейт-
ман, Тина Фей, Джейн Фонда,
Бен Шуарц, Дебра Монк, Дакс
Шепард, Тимоти Олифант, Кони
Бритън, Кори Стол, Роуз Бърни,
Адам Драйвър и др.

16.45 Премиера: "Отмъщението на бив-
шите" - драма, трилър (Канада,
2016), режисьор - Моника Ми-
чъл, актьори - Елизабет Ром,
Тиера Сковбай, Дейвид Люис

19.00 "Шоуто започва" - комедия, ек-
шън (САЩ, 2002), режисьор -
Том Дей, актьори - Еди Мърфи,
Робърт де Ниро, Франки Фейсън,
Рене Русо, Уилям Шатнър и др.

21.00 "Пътешествие до центъра на Зе-
мята" - екшън, приключенски,
семеен (САЩ, 2008), режисьор -
Ерик Бревиг, актьори - Джош
Хътчерсън, Анита Брием, Брен-
дън Фрейзър и др.

23.15 "Шанхай" - драма, романти-
чен, трилър  (САЩ, Китай, 2010),
режисьор - Микаел Хафстрьом,
актьори - Джон Кюсак, Ли Гонг,
Кен Уатанабе, Джефри Дийн Мор-
ган, Франка Потенте, Дейвид
Морс, Юн-Фат Чоу и др.

01.15 "Вътрешна сигурност" - сериал,
с. 4, еп. 11, 12

03.15 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с. 5, еп. 17

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Сезонът на черешите" - сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14.30 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Завинаги свързани" (премиера)

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

ната топка"
18.00 "Семейни войни" - телевизионна

игра, избрано
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Чуждо тяло"

(премиера) - сериен филм, 4
сезон

21.00 "Воевода" (премиера) - сериен
филм

22.00 "София - Ден и Нощ" (премиера)
- риалити сериал

23.00 "Господари на ефира"
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Часът на Милен Цветков"
01.00 "Касъл" - сериен филм, 7 сезон
02.00 "Чучулигата"- сериен филм
03.00 "Ритъмът на мечтите" - сериен

филм
04.00 "Непростимо" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "Как преобразих дома ти" -
риалити, сезон 3

06.30 "Скандал" - сериал, сезон 1
07.30 "София - Ден и Нощ" - риалити

сериал, /п/
08.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен

филм, сезон 18
11.00 "Срещите на Джейн" - романтична

комедия с уч. на Каризма
Карпентър, Дейвид Липер,
Джошуа Малина, Евън Мариот,
Закари Леви, Рейчъл Лефевр и
др., /п/

13.20 "Пинокио" - семеен филм с уч. на
Боб Хоскинс, Томас Сангстър,
Маргерита Бай, Виоланте
Плачидо, Алесандро Гасман, Роби
Кай, Лучиана Литицето и др., II
част, /п/

15.20 "Мумията се завръща" -
приключенски екшън с уч. на
Брендън Фрейзър, Рейчъл Уайз,
Джон Хана, Арнолд Вослу, Одет
Фер, Дуейт Джонсън, Патриша
Веласкес и др., /п/

18.00 "От местопрестъплението: Ню
Йорк" - сериал, сезон 4

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението" -
сериал, сезон 15

21.00 "Кралят на скорпионите" -
приключенски екшън с уч. на
Дуейн Джонсън, Стивън Бранд,
Майкъл Кларк Дънкън, Кели Хю,
Бърнард Хил, Ралф Мьолер и др.

23.00 "От местопрестъплението" -
сериал, сезон 15, /п/

00.00 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 18, /п/

Тв програма - четвъртък, 14 декември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Топло за сезона
Днес над страната ще премине размит

атмосферен фронт и от запад на изток за
кратко ще превали дъжд, над 1500-1600
метра надморска височина - сняг. Вятърът ще се ориентира от
запад. Ще остане топло, с минимални температури от 4 до 8
градуса. През деня максималните ще бъдат от 9 до 13 граду-
са. Облачността ще намалява от запад на изток.

В петък денят ще започне с ясно време и минимални тем-
ператури от около нула до плюс 5-6 градуса. Облачността ще
се увеличава с напредването на деня. Дневните температури
ще са в диапазона от 10 до 18 градуса.

В събота ще има висока облачност. Ще се появи и усили
вятърът от югозапад. Минималните температури ще са доста
високи за декември, от 4 до12 градуса. През деня термомет-
рите ще показват от 10 градуса на северозапад до 16, 17
градуса на изток и северно от планините.

bTV Cinema, "Шанхай" - драма, романтичен, трилър,
с Джон Кюсак, Ли Гонг, Кен Уатанабе, Джефри Дийн

Морган, Франка Потенте, Дейвид Морс,
Юн-Фат Чоу и др., 21.00 ч.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 239

ВОДОРАВНО: "Залез в Сен Тропе". Манас. Гарабед.
Манов (Емил). Манол. РА. Раково. Апели. Пи. "Оди-
на". Ивана. Нас (Ингеборг). Декан. Мед. КАТ. Батат.
Мате. Готи. Анами (Коретика). АН. "На Лора". АРО-
МА. Норит. Ринит. Савитар. Тенор. Омоно. Орел. ТА-
ТА. Инота. Ана. Томас. Типик. Хашиш. Талон. Ми. Ка-
рина. Аламан. Па. Акино (Корасон). Орели (Джор-
джо). Мин. Визон. Лин. РАНИТИДИН. Нена ("Невес-
та Нена").
ОТВЕСНО: "Тамарина гара". "Акатама". Лана. Атол.
Витоша. Ин. Сенокос. "Тони". Амирани. Завод. Биро-
то ("Сезар Бирото"). Ашик. РВС. ВИДА. Арамис. Ни-
ви. Монета. Ирон. Танид. Нега. "Аканат". Нота. Ози.
"Нана". Атар. Тотила. ОН ("Общество на народите").
Атропин. Море. Аполон. Ралев (Петко). "Мимино".
Инар (Франсоа). Лоб. Лама. Анорак. Меле. "Перине-
та". "Ирен". Малин. "Неда". Аденит. Латинина (Юлия).



СПОРТ24
     ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

14.12.2017

Øåô íà ÖÑÊÀ: Ôàâîðèòè
ñìå ñðåùó Ëóäîãîðåö

Спортният директор на
ЦСКА Пламен Марков
смята, че "червените" са
фаворит в предстоящата
среща с Лудогорец от 1/
4-финалите за Купата на
България. Двубоят е днес
на стадион "Българска
армия" от 17,30 часа.
"Мачът е от изключително
значение, защото се
явява мини финал. Ние
искаме да триумфираме в
надпреварата и сме
наясно, че рано или
късно трябва се изпра-
вим срещу Лудогорец.
Смятам, че ЦСКА е фаво-
рит. Просто ние сме
ЦСКА и няма как да е
другояче. Нашият отбор
показва през сезона, че
се развива и ще напра-
вим всичко по силите си
да продължим така", каза
Пламен Марков.

Относно офертата на
ЦСКА за участие в проце-
дурата за отдаване под
наем на стадион "Българ-
ска армия" и спортно-
тренировъчната база

"Панчарево", Марков
каза: "Едни бъдещи строи-
телни работи биха про-
дължили в пълна сила и
степен след подписване
на договор. Това ще се
случи, ако ние бъдем
одобрени от държавната
комисия. Намеренията ни
като бъдещи инвестиции
са описани в документи-
те. Собственикът на
базите "Сердика спортни
имоти" ЕАД има възмож-
ност до трети януари да
се запознае с тях и да се
произнесе".

ЦСКА представи и нов
партньор. Това е едно от
водещите приложения за
разговори в света Viber, с
което "червените" подпи-
саха дългосрочен дого-
вор.

"Благодаря от името на
ръководството за тази
съвместна дейност. Това е
голямо предимство пред
останалите клубове. Още
едно средство за нашите
фенове да обменят ин-
формация. И най-скептич-

Мачът днес е мини финал, каза
спортният директор на
"червения" клуб Пламен Марков

Êóïà íà Áúëãàðèÿ -÷åòâúðòôèíàëè

Кипърският гранд Омония
(Никозия) връща Ивайло Петев
обратно на Острова на Афро-
дита. Бившият селекционер на
България се е разбрал с ръко-
водството на 20-кратния шам-
пион на Кипър. Петев е отк-
ликнал на молбите на шефо-
вете на тима, който се намира
в тежка ситуация, да помогне
със знанията си до края на се-
зона в местната Първа диви-
зия. В момента Омония се на-
мира на незавидната 11-а по-

Ãðàíä âðúùà Ïåòåâ â Êèïúð
зиция след 15 изиграни кръга.
Новият клуб на Петев завърши
на пето място в крайното кла-
сиране през миналия сезон.

Отборът на Омония все още
търси обратния път към върха.
За последно грандът от Нико-
зия триумфира като шампион
през 2010-а, а най-скорошният
трофей във витрината му е Ку-
пата на Кипър от 2012 година.

До това лято двукратният
шампион на България с Лудо-
горец (2012 и 2013 година) бе

начело на друг голям клуб -
хърватския Динамо (Загреб).

Родният специалист е доб-
ре познат в Кипър, след като
през сезон 2013/2014 сътво-
ри истинска сензация начело
на АЕЛ (Лимасол) и остана са-
мо на няколко минути от тит-
лата.

Медиите в Кипър информи-
раха, че договорът на Петев е
до края на настоящото първен-
ство. Асистент отново ще му
бъде Алекси Желязков. ç

Ïîäêðåïà çà
ïàðàîëèìïèéöèòå íè

:

Íàêðàòêî
Един от основните
играчи на Лудогорец
Абел Анисе е
катастрофирал

след тренировка. Той е
бил освободен след
заниманието от Димитър
Димитров-Херо, за да
прескочи до София и да
уреди свои документи.
По пътя колата, с която
е пътувал халфът, е била
ударена отзад от камион.
Инцидентът не е серио-
зен и всичко се е
разминало само със
смачкани ламарини. Абел
Анисе е бил пътник, а
автомобилът е управля-
ван от човек от щаба на
Лудогорец. Двамата
представители на
шампионите са добре и
няма никакви последст-
вия за здравето им.
Инцидентът няма да
попречи на Анисе да
вземе участие в двубоя с
ЦСКА.

Рилски спортист записа
първа загуба

в Балканската лига при
мъжете. В среща от
седмия кръг отборът на
Блокотехна (Македония)
победи с 87:64 българс-
кия тим в Самоков.
Начело в класирането с
по 11 точки са Блокотех-
на и Рилски спортист.

Интер се класира за
четвъртфинал в турнира
за Купата на Италия
след изпълнение на
дузпи (5:4) срещу
Порденоне. В редовното
време и продълженията
резултатът бе 0:0.

Челси се наложи с 3:1
над Хъдърсфилд в среща
от 17-ия кръг на Висша-
та лига. Други резултати:
Бърнли- Стоук Сити 1:0
и Кристъл Палас-
Уотфорд 2:1.

Съдия без нито едно "Ел
Класико" зад гърба си

ще свири дербито между
Барселона и Реал
(Мадрид) на 23 декември
на "Сантиаго Бернабеу".
Хосе Мария Санчес
Мартинес е на 34 години
и има едва два сезона в
Примера дивисион.

ните наши привърженици
и техните изисквания ще
бъдат удовлетворени.
Надявам се тази съвмест-
на дейност да бъде
дългосрочна", каза Пла-
мен Марков.

"Щастливи сме, че с
един от най-обичаните
професионални футболни
клубове в България
успяхме да реализираме
подобно мащабно парт-
ньорство, което да пре-
достави на милионите
фенове на отбора в

България и по света
страхотно изживяване във
Viber. Очакваме тематич-
ният стикер пакет, изпъл-
нен с любими слогани и
реплики на клуба, и
функционалният чат бот,
който дава информация
за билети, класирания и
новини, да обогатят
емоциите на запалянков-
ците и да допълнят стра-
тегията за развитие на
клуба", разясни пък ди-
ректорът на компанията
Атанас Райков. ç

Пламен Марков внесе необходимите документи за търга за базите на
ЦСКА - стадион "Българска армия" и тренировъчната база в Панчарево.
Предложението, което е постъпило до крайния срок - 11 декември, е

само едно - на ЦСКА-София ЕАД.

Ботев (Пд) - Литекс 5:0
1:0 Стивън Петков 15, 2:0 Стивън Петков 29, 3:0 Фелипе
Бризола 45+1, 4:0 Стивън Петков 64-дузпа, 5:0 Тодор
Неделев 87
Носителят на Купата Ботев (Пд) продължава на полуфиналите
Етър - Славия                   след приключване на броя

                                     Днес от 17,30 часа:
                                     ЦСКА  - Лудогорец

                                     Утре от 16,30 часа:
                                     Дунав (Рс) - Левски
  Победителите се класират за полуфиналите.


