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ПРИЛОЖЕНИЕ През следващите три години по линия на директните плащания годишно ще бъдат
подпомагани по 61 000 земеделски производители, а използваната земя в страна-
та ще бъде 50 млн. декара (5 млн. ха), съставляващи 66% от общия размер на
обработваемите земеделски площи. Брутната добавена стойност на селското сто-
панство ще отбелязва покачване, като през 2020 г. тя ще бъде в размер на 3,450
млрд. лв., през 2021 година - 3,5 млрд. лв., и през 2022 г. - 3,550 млрд. лв., сочат
прогнозите на Министерството на земеделието за следващите 3 години.
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офия е на трето място в света
по замърсяване на въздуха,
предаде БГНЕС, позовавайки
се на световните агенции за

Ï
арите за здравеопазване догодина са 4 мили-
арда и 700 милиона лева и ги събираме всич-
ки ние. Така е направена системата, че колко-
то съберем като здравно осигурени лица, тол-
кова ще ни бъде бюджетът. Ако някой си пред-

Æàäíè çà ïàðèòå
çà çäðàâå ïÿñúöè

ставя, че плюс тези пари, които събираме всички ние,
отнякъде се наливат и раздават още, това е погрешно
схващане, каза д-р Дечев, управителят на Здравната
каса. Пътят на парите за здраве е строго определен -
откъде идват и къде трябва да запълнят не само дуп-
ки, а почти непроходими ями в системата. Затова и
кухото самохвалство  "дадох нови милиони" звучи не-
сериозно. Помним и попълзновенията например на ми-
нистър Дянков, който пладнешки ограби събрания от
хората (тогава) милиард лева, за да си закърпи проби-
тия бюджет, без допълнителни обяснения. По традиция
от годините парите за здраве все се увеличават върху
нереформираните жадни пясъци на системата. Нужен е
политически консенсус за предприемане на непопу-
лярни мерки в здравеопазването, които в началото
няма да се харесат, но след година-две всички ще
бъдат много по-доволни, обзаложи се преди дни наци-
оналният консултант по кардиология и изпълнителен
директор на УБАЛ "Света Екатерина" проф. д-р Генчо
Начев. Обещанието е далеч по-реалистично от кухия
оптимизъм на даващите на хората фактически чужди
пари. Като първа наложителна промяна професорът
вижда реално остойностяване на услугите в болнична-
та и в доболничната помощ. А втората стъпка е опре-
деляне на това какъв процент от сумата ще поема
общественото осигуряване и какъв пациентът. Ключо-
вата дума тук е не сумата, а "реално". Сметките на
кардиолога сочат, че "когато има точно остойностява-
не, е ясна точната сума, необходима за здравеопазва-
не". Как да стане това, експертите знаят, въпросът е
да са наистина реални начините, а не измислените -
давам, дадох.

Любомир ЦАНКОВ
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Президентът Реджеп Ер-
доган заяви, че Турция е
готова да изпрати вой-
ници в Либия, за да под-
крепи либийското прави-
телство на национално-
то съгласие на Файез ел
Сарадж в съответствие с
подписано наскоро спо-
разумение между двете
страни, предаде АФП. Ако
Либия отправи подобно
искане, ние можем да
изпратим нашите воен-
нослужещи, посочи Ердо-
ган. Споразумението бе
подписано на 27 ноемв-
ри по време на среща в
Истанбул между Ердоган
и Сарадж.  ç

Депутатът от БСП Иван
Ченчев удържа на ду-
мата си и дари на дет-
ско-юношеската шко-
ла на ЦСКА 15 000 ле-
ва. Бившето пресата-
ше на "червените" по-
сети стадион "Българ-
ска армия" и изпълни
даденото преди време
обещание. С остава-
щите 870 лева от
сумата, която има да
получава, Ченчев ще
закупи абонаментна
карта за ВИП сектора
на привърженика на
ЦСКА в неравностойно
положение Лъчезар
Георгиев.  ç

Åðäîãàí ìîæå
äà èçïðàòè
âîéíèöè
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"ГЕРБ искаше да
ликвидира БСП, оста-
вяйки ги без субсидия.
Това беше тяхната
цел."

Това признание
направи в тв ефира
зам.-председателят на
Народното събрание
Валери Симеонов, кой-
то категорично отрече
да е имало задкулисни
договорки за вдигане

Åâðîïåéñêàòà àãåíöèÿ ïî îêîëíà ñðåäà îïðåäåëÿ
ñèòóàöèÿòà êàòî îïàñíà çà çäðàâåòî íè

Ñ
измерване на чистотата на възду-
ха. Според Европейската агенция по
околна среда въздухът в София е с
най-високо замърсяване и е реално
опасен за човешкото здраве. Най-
голямо замърсяване на въздуха се
случва нощем, като пикът му е бил
в неделя срещу понеделник, сочат
данните. Това означава, че наисти-
на битовото отопление е виновни-
кът за опасния въздух в столицата,
както съобщи по-рано вчера кметът
Йорданка Фандъкова. Ситуацията е
идентична за събота, неделя, поне-
делник и вторник, когато въздухът
отново е бил с превишени стойнос-
ти, които са опасни за здравето. От
Агенцията отбелязват, че районите
с отровен въздух са "Павлово" и
"Хиподрума". От Европейската аген-
ция по околна среда окачествяват
въздуха в столицата като "много нез-
дравословен", като индексът на за-
мърсяване е оцветен в тъмнолила-
во - най-високата степен.  ç
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размера на субсидията
от 1 на 8 лева.

Според Валери Си-
меонов партийните
субсидии са нормална
практика и тяхното пре-
махване ще превърне
България в тоталитар-
на държава. "Коя ще е
тази фирма и кой ще е
този луд управител на
фирма, който ще даде
пари на някоя опози-

ционна партия и ще да-
де това да се запише в
официалния баланс на
партията? Ще има ли
такъв луд, който ще ис-
ка да си ликвидира фир-
мата?", запита още той.

Според Симеонов
финансирането чрез
дарения от фирми и
физически лица е въз-
можно само за управ-
ляващата партия.

Снимка Пресфото БТА
Държавният глава Румен Радев прие в президентството деца от "Българската Коледа", ансамбли за народни танци и ученици от
софийски училища, за да украсят заедно елхата, която е в президентската институция.
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"ГЕРБ искаше да ликви-
дира БСП, оставяйки ги
без субсидия. Това беше
тяхната цел". Това призна-
ние направи в тв ефира
зам.-председателят на
Народното събрание и
лидер на НФСБ Валери
Симеонов.

"Не съм се договарял с
Корнелия Нинова!", заяви
той в студиото на "Плюс-
минус. Коментарът след
новините" лидерът на
НФСБ Валери Симеонов
по повод обвиненията, че
е бил посредник между

ГЕРБ и БСП за това
партийната субсидия от 1
лев да стане 8 лева.

"Истината е съвсем
елементарна. Гласувания-
та сами по себе си доказ-
ват, че няма никаква
договореност. На всеки
средноинтелигентен човек
му е ясно каква е позици-
ята на ГЕРБ по отношение
на контакти с БСП. Стана
ясно, че ГЕРБ искаше да
ликвидира БСП, оставяйки
ги без субсидия. Това
беше тяхната цел", каза
още той.

Íàêðàòêî

:
Сачева: Законът за
социални услуги няма
да отнема деца
Законът за социалните
услуги не предвижда
отнемане на деца, заяви в
парламента новият социа-
лен министър Деница
Сачева. От следващата
година в страната започва
провеждането на шест
регионални дискусии, както
и срещи с протестиращи
родители, неправителстве-
ни организации и с
граждани, в които да се
разясни Стратегията и да
се разсеят ширещите се от
месеци наред страхове, че
деца ще бъдат отнемани
без съдебно решение.
Според Сачева тези
"фалшиви новини" за
отнемането на деца идват
най-вероятно и от родите-
ли зад граница, които са
имали взаимоотношения с
чужди социални служби,
коментира БНТ. До този
момент Социалното
министерство не е прави-
ло разследване откъде
идва тази дезинформация,
но ако се наложи, ще бъде
сезирана прокуратурата.
СЕМ: В програма
"Хоризонт" е спазен
плурализмът на гледни
точки
В програма "Хоризонт" на
БНР има плурализъм на
гледните точки,  сочи
докладът на медийния
регулатор след наблюдение
на програмата за спазване
на Закона за радиото и
телевизията. Според
закона обществените
медии трябва да отразяват
различните идеи и убежде-
ния в обществото в
новинарските и актуално-
публицистичните предава-
ния с политическа и
икономическа тематика.
Наблюдаваният период е 1
юли - 26 септември 2019
година.

Председателят на СЕМ
София Владимирова
коментира, че БНР е
институция, по-голяма от
всеки свой генерален
директор и то трябва да
съхранява основната си
ценност - доверието на
българските граждани. Това
може да бъде постигнато
само при едно професио-
нално, честно и обективно
журналистическо поведе-
ние. Това е описателен
мониторинг. Той не може
да бъде друг, защото СЕМ
няма право на намеса в
редакционното съдържание
на доставчиците, обясни
Владимирова. Докладът ще
бъде изпратен на времен-
ната парламентарна
комисия за БНР.

Според Симеонов
финансирането на партии
чрез дарения от фирми и
физически лица е възмож-
но само за управляващата
партия.

"Така всички други
партии щяха да бъдат
оставени на издихания. Те
нямаше да имат средства
да си платят даже и
горивото на колите, няма-
ше да имат пари да раз-
печатат листовки, а камо
ли да се обърнат и към
големите телевизии и да
си платят участие в диспут
или някакво друго учас-
тие", коментира още
лидерът на НФСБ.

"По тази тема в навече-
рието на дебатите не сме
говорили с г-жа Нинова.
Никого не сме рекетирали.
Не сме поставяли и въпро-
са, че няма да гласуваме
бюджета, защото все пак
трябва да се съобразява-
ме с нашите коалиционни
партньори", уточни лиде-
рът на НФСБ и допълни,
че на този етап финанси-
рането на партиите от
юридически лица също
остава в сила. ççççç

ÂËÀÑÒÒÀ

Според Валери Симео-
нов партийните субсидии
са нормална практика и
тяхното премахване ще
превърне България в
тоталитарна държава.

"По какъв начин, по
досега действащия закон,
щяха да се финансират
партиите с 1 лев, който по
време на заседанието
стана нула лева, и чрез
отворена схема за финан-
сиране от фирми и от
физически лица? Коя ще е
тази фирма и кой ще е
този луд управител на
фирма, който ще даде
пари на някоя опозицион-
на партия и ще даде това
да се запише в официал-
ния баланс на партията?
Ще има ли такъв луд,
който ще иска да си
ликвидира фирмата?",
запита още той.

Парламентът избра настоящия
главен прокурор Сотир Цацаров
за председател на Комисията за
противодействие на корупцията
и отнемане на незаконно придо-
бито имущество (КПКОНПИ). Той
получи подкрепата на 165 народ-
ни представите, 30 бяха "против",
а трима се въздържаха, предаде
Дарикнюз.

Предложението Цацаров да
заеме поста дойде от управля-
ващите от ГЕРБ и "Обединени пат-
риоти", а след като депутатите
от ресорната комисия се запоз-
наха с концепцията му за управ-
ление на антикорупционния ор-
ган, мнозинството го одобри и в
пленарната зала.

Опонентът му в процедурата
по избор бе кандидатът на "Во-
ля" Симеон Найденов, който не

Ñîòèð Öàöàðîâ áå èçáðàí íà÷åëî íà ÊÏÊÎÍÏÈ ñúñ 165 äåïóòàòñêè ãëàñà

Министерският съвет одобри
позицията на Република България
по дело пред Съда на Евросъю-
за, което е образувано по иска-
не на Европейския парламент за
становище относно присъединя-
ването на ЕС към Конвенцията на
Съвета на Европа за превенция
и борба с насилието над жени и
домашното насилие, известна ка-
то Истанбулската конвенция. В
рамките на делото ЕП отправя два
въпроса към Съда на ЕС, по кои-
то могат да участват и държави-
те членки, за да изразят своята

ÅÑ íå ìîæå äà ïðèåìå Èñòàíáóëñêàòà êîíâåíöèÿ áåç
ñúãëàñèå íà âñè÷êè äúðæàâè ÷ëåíêè, Áúëãàðèÿ íå äàâà!

позиция по исканите въпроси.
Българското правителство дава
положителен отговор на въпро-
са дали за сключването от име-
то на ЕС на Истанбулската кон-
венция е необходимо Съветът на
ЕС да приеме две процедурни ре-
шения, по подобие на възприе-
тия при подписването й подход.
Вторият въпрос се отнася по съ-
щество до това дали е съвмес-
тимо с учредителните договори
на ЕС Съюзът да сключи Истан-
булската конвенция без наличие
на общо съгласие на всички дър-

терасата му. Парламентът я одоб-
ри, а до този момент функциите
му се изпълняваха от неговия за-
местник Антон Славчев.

В своята концепция Цацаров
на няколко пъти подчерта, че "Ан-
тикорупционната комисия" не се
нуждае от нови правомощия, а
досегашните да бъдат доразви-
ти.

Той ще настоява дирекция Ан-
тикорупция да бъде подсилена за
сметка на администрацията и да
има изнесени работни места в
страната.

По-късно Цацаров подаде ос-
тавка от поста главен прокурор.
"В момента, в който е налице указ
на президента, с който съм ос-
вободен, няма каквато и да е
пречка г-н Гешев да встъпи", ка-
за още Цацаров.ççççç

жави членки, в резултат на кое-
то те всички ще бъдат обвърза-
ни от тази конвенция. По този
въпрос правителството отговаря,
че за сключването от името на
ЕС на Истанбулската конвенция
е необходимо общото съгласие
на всички държави членки.

България не може да даде та-
кова съгласие поради Решение
№ 13 от 27.07.2018 г. на Конс-
титуционния съд. В него се обя-
вява, че Истанбулската конвен-
ция не съответства на Конститу-
цията на Република България, съ-

общиха от правителствената
пресслужба, припомня Епицен-
тър.бг. ççççç

Âàëåðè Ñèìåîíîâ: ÃÅÐÁ èñêàøå äà ëèêâèäèðà
ÁÑÏ, îñòàâÿéêè ãè áåç ñóáñèäèÿ

успя да получи необходимата
подкрепа от депутатите.

Председателското място в
КПКОНПИ остана вакантно, след

като Пламен Георгиев подаде ос-
тавка под обществен натиск през
юли, причина за която стана
скандалът около пристройката на

Ëèäåðúò íà ÍÔÑÁ áå
êàòåãîðè÷åí, ÷å íå ñà ïðàâåíè
çàäêóëèñíè äîãîâîðêè çà
óâåëè÷àâàíå íà ðàçìåðà íà ïàðèòå
çà ïàðòèèòå îò 1 íà 8 ëåâà
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С мнозинството на
ГЕРБ и "Обединени патрио-
ти" и с подкрепата на ДПС
Сотир Цацаров ще бъде
новият председател на
КПКОНПИ. Това каза
лидерът на БСП Корнелия
Нинова по време на
дебатите за избор на
председател на КПКОНПИ,
предаде Агенция "Фокус".

"Преди две години беше
създадена КПКОНПИ. Ако
днес попитаме някого
извън тази зала с какво
свързва КПКОНПИ, пове-
чето хора ще кажат с
незаконно придобитата
тераса на нейния предсе-
дател Пламен Георгиев.
Какво последва от това -
за награда лично премие-
рът го направи консул в
Испания. Това прилича ли
ви на борба с корупцията
и отнемане на незаконно
придобитото имущество?
Не. За две години Комиси-
ята доказа своята неефек-
тивност. Г-н Цацаров
сподели при изслушване-
то, че ще се опита да я
събуди. Вярваме, че ще
положи всички усилия,
професионални, на които е
способен. Г-н Цацаров,
тази комисия не е заспа-
ла, тя е мъртвородена. Тя
е такава, защото няма
разследващи функции",
подчерта лидерът на БСП.

Тя посочи, че по този
въпрос има алтернатива и
БСП я е предложила с
друг закон, но той не е
бил приет. "Сега сме го

ÁÑÏ íå èçäèãà êàíäèäàò çà øåô íà àíòèêîðóïöèîííèÿ îðãàí,
çàùîòî èñêà êîðåííà ïðîìÿíà â íåãîâàòà ôèëîñîôèÿ è äåéíîñò

Êîðíåëèÿ Íèíîâà:
Çà äâå ãîäèíè ÊÏÊÎÍÏÈ â òîçè ñè
âèä ïîêàçà ñàìî íååôåêòèâíîñò

"Вчера имахме среща
при Петя Аврамова, тя
предложи вариант за ре-
жима от 16.00 до 22.00 ча-
са. Казах им да си го съг-
ласуват с институциите и
учрежденията и след това
да го предложат, за да из-
разя становище. Вчерашна-
та среща беше част от сре-
щите, които трябваше да се
провеждат често по запо-
вед на премиера. За съжа-
ление, това не се случи за
този месец."

Това каза кметът на
Перник Станислав Влади-
миров във връзка с новия
воден режим в града пред
"Фокус".

"МРРБ не направи нито
крачка в правилната посо-
ка за всички онези анга-
жименти, които бяха пое-

Êìåòúò Âëàäèìèðîâ: Óïðàâëÿâàùèòå íå èçïúëíèõà àíãàæèìåíòèòå
ñè êúì ïåðíè÷àíè

Събития
” 1443 г. - В Битката при
Златица настъплението на
кръстоносците, предвожда-
ни от Владислав III и Янош
Хуняди, към Одрин е спряно
от силна турска армия и
суровото зимно време.
” 1911 г. - Старата
столица на Индия - Калкута,
е заменена с Делхи.
” 1917 г. - Във Франция
става най-голямата железо-
пътна катастрофа - с влак,
превозващ войници, при
която загиват 543-ма души.
” 1925 г. - В САЩ е
открит първият в света
крайпътен хотел - мотел.
” 1941 г. - Втората
световна война: България
обявява война на Великоб-
ритания и САЩ; Унгария и
Румъния обявяват война на
Съединените щати; Индия
обявява война на Япония.
” 1982 г. - В Ню Йорк е
извършена най-голямата за
този град кражба на пари -
11 млн. долара, от сейфо-
вете на инкасаторска
компания.
” 1993 г. - На референдум
в Русия е приета нова
конституция на страната.

Родени
” 1821 г. - Гюстав Фло-
бер, френски писател
” 1859 г. - Васил Делов,
български военен деец
” 1863 г. - Едвард Мунк,
норвежки художник
” 1866 г. - Андрей Ляпчев,
министър-председател на
България
” 1915 г. - Франк Синат-
ра, американски певец и
актьор
” 1928 г. - Чингиз Айтма-
тов, киргизки и руски
писател
” 1938 г. - Невена Кока-
нова, българска актриса

:
Íà òîçè äåí

внесли отново. Намира се
в деловодството и вероят-
но скоро ще го гледаме",
допълни още Нинова.

Тя посочи, че всички са
се съсредоточили предсе-
дателят да се избира от
председател. Според нея
по-важно е, че БСП пред-
лага друга структура на
тази комисия.

"Но понеже най-голяма
публичност придоби пред-
ложението ни за избор от
президента, искам да се
спра на това. Многократно
сте демонстрирали мандат-
но мислене. Темата коруп-
ция не може да се мисли
в мандати, тя трябва да се
мисли дългосрочно и
визионерски. Сега прези-
дент е Румен Радев,
следващият, по-следващият
може да е друг човек,
подкрепен от друга партия.
Ние предлагаме принцип-
но решение на въпроса",
допълни още Нинова.

"При изслушването си
г-н Цацаров сподели, че
законът е несъвършен",
каза Нинова и посочи, че
той не може да внесе
корекции, но БСП може.

"Второто, което се
внушава срещу БСП -
"нямат кандидат". Уважае-
ми народни представите-
ли, щеше да е върховно
политическо лицемерие да
се изправя да кажа: ние
не признаваме този закон,
тази комисия, ние не
признаваме процедурата,
по която се избира пред-

седателят, и при всичко
това - да кажем: ето ние
предлагаме председател.
Къде виждате някаква
логика или нормален
разум? Затова не предла-
гаме председател", каза
още Нинова.

Тя подчерта, че пора-
ди всички тези причини
БСП няма да подкрепи
нито един от двамата
кандидати.

Единственото хубаво на
предложението на ГЕРБ за
независим прокурор е, че
отваряме разговора за
мястото на прокуратурата,
каза още лидерът на БСП
от парламентарната трибу-
на във връзка с предложе-
нието на управляващите
за промени в НПК за
независим прокурор,
който да контролира
главния прокурор.

Корнелия Нинова
посочи, че БСП има
виждане работата на
прокуратурата да стане

по-ефективна.
"Смятаме, че единстве-

ният независим орган,
който може да контролира
актове на главния проку-
рор, е съдът. Вие предла-
гате друго - да има неза-
висим прокурор, който да
контролира главния проку-
рор. Тук ще почне спор
дали това е конституцион-
но, дали не. Ще има
различни мнения. Единст-
веното хубаво е, че отва-
ряме разговора за място-
то на прокуратурата, за
ефективността на съдебна-
та система, че има различ-
ни предложения", каза
още Нинова.

Тя изрази надежда да
има разум от тези най-
различни предложения да
се избере най-доброто с
една цел - хората да знаят,
че има справедливост в
държавата. Според нея,
ако има разминаване в
целта, ще се продължи по
същия начин. ç

ли преди месец за нови
аварийни екипи, за допъл-
нителни водообхващания,
за търсена на варианти да
се доведе повече вода до
яз. "Студена", за съжале-
ние, нищо от това не се
случи", каза Владимиров.

По думите му вчерашна-
та среща за пореден път е
показала, че МРРБ не виж-
да как може да се справи

с водната криза в Перник.
"Новият воден режим в

Перник още не е влязъл в
сила. Трябва да има офи-
циално предложение. Вче-
ра се обсъждаше работен
вариант, предложен от Пе-
тя Аврамова", обясни кме-
тът на Перник. Според но-
вите предложения се пред-
вижда села около града да
имат вода през ден - от
16:00 часа до 22:00 часа.

Владимиров коментира
и новия управител на ВиК
- Перник. "Публично беше
уволнен предишният упра-
вител на ВиК - Перник. Все
още не е избран нов. Това
създава допълнителен ха-
ос в дружеството. Те не мо-
гат да осигурят питейна во-
да на голяма част от або-
натите на Община Перник
точно поради липсата на
добра организация. Надя-

вам се новият управител да
има достатъчно експерти-
зи и познава ВиК мрежа-
та, за да не му се налага
да се учи, а да може да
започне да решава проб-
лемите в най-кратък срок",
добави Станислав Влади-
миров.

Пред БТВ той каза още,
че живее в 15-етажен блок,
с малко дете и има същите
проблеми, каквито всички
останали граждани. Той до-
пълни, че яз. "Искър" е 25
пъти по-голям от "Студена"
и ще бъде капка във вода-
та, ако перничани бъдат во-
доснабдени по този начин.
Отокът на яз. "Студена" е
много по-голям. Имало е
един малък период от око-
ло седмица, в който при-
токът е бил по-голям. От-
тогава се харчи 10 пъти по-
вече вода от прихода. ç

” 1946 г. - Емерсон
Фитипалди, бразилски
пилот от Формула 1

Починали
” 1939 г. - Дъглас Феър-
банкс, американски актьор
” 1995 г. - Людмил
Кирков, български режи-
сьор
” 1999 г. - Джоузеф
Хелър, американски писа-
тел сатирик

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ
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ùå î÷åðòàå èäåè çà ïîëèòè÷åñêîòî
ëèäåðñòâî â ìíîãîïîëþñíèÿ ñâÿò

Водещи руски учени и диплома-
ти идват за международната кон-
ференция "Примаковски четения"
в София. Вячеслав Трубников,
бивш директор на Службата за
външно разузнаване на Русия, е
един от основните докладчици на
форума "Примаковски четения -
2019 г." на тема "Политическо ли-
дерство в многополюсния свят".
Събитието е организирано от

Форум "България - Русия", Инсти-
тута за световна икономика и
международни отношения "Евге-
ний Примаков" (ИМЭМО) към Рус-
ката академия на науките, Инсти-
тута по лидерство (ИИРЛИС) към
УниБИТ и Посолството на Руска-
та федерация в Република Бълга-
рия.
С приветствия към участниците

ще се обърнат г-н Кристиан Виге-
нин - зам.-председател на Народ-
ното събрание, г-н Красимир Ка-
ракачанов - зам.-председател на
Министерския съвет и министър
на отбраната, и посланикът на
Руската федерация в България
Анатолий Макаров. Ще бъде връ-
чена ежегодната награда за "Ли-
дерство в държавността за
2019 г." на акад. Евгений Прима-
ков (посмъртно).
Доклади в първия ден на кон-

ференцията ще изнесат учени и
общественици от Русия и Бълга-
рия, сред които са акад. Алексан-
дър  Динкин ,  президент  на
ИМЭМО, проф. Надежда Арбато-
ва, д-р Юрий Квашнин, чл.-кор.
Васил Проданов, чл.-кор. Иван
Гранитски, д-р Маргарита Попова

Ôîðóìúò "Ïðèìàêîâñêè ÷åòåíèÿ"
ùå î÷åðòàå èäåè çà ïîëèòè÷åñêîòî
ëèäåðñòâî â ìíîãîïîëþñíèÿ ñâÿò
Àêàäåìèöè è ïðîôåñîðè îò Áúëãàðèÿ è Ðóñèÿ ùå ñà ñðåä îñíîâíèòå
ëåêòîðè íà êðóïíîòî íàó÷íî ñúáèòèå, êîåòî ùå ñå ïðîâåäå â Ñîôèÿ

- вицепрезидент на Република
България (2012-2017), председате-
лят на Общото събрание на Уни-
БИТ проф. Стоян Денчев и други.
Международната конференция

ще продължи своята работа и на
13 декември (петък) от 10:00 ч. в
УниБИТ, зала Тържествена, бул.
"Цариградско шосе" № 119.
Акад. Евгений Максимович При-

маков (1929 - 2015) е световно-
известен руски учен, дипломат и
държавник. Бил е ръководител на
Службата за външно разузнава-
не, външен министър и министър-

председател на Русия. Акад. При-
маков е автор на визията за но-
вия многополюсен световен ред,
а руската дипломация (според
министър Сергей Лавров) и днес
се развива в рамките на страте-
гическите възгледи, формулира-
ни от него. Заедно със светов-
ноизвестния американски дипло-
мат Хенри Кисинджър, като съп-
редседатели на "Съвета на мъд-
реците" (учреден от ООН), в края
на ХХ век формулират едни от
най-важните идеи и концепции за
разрешаване на предизвикател-

ствата пред съвременния свят.
Акад. Примаков е доктор хоно-
рис кауза на СУ св. "Климент Ох-
ридски", награден е с Паметния
знак "Лаврова клонка" на МВнР
на РБ и с Паметния знак на пре-
зидента на РБ.
На 29 октомври т. г. в центъра

на Москва пред МВнР на Русия
президентът Владимир Путин от-
кри паметник на акад. Примаков
и го нарече "велик гражданин на
Русия, който върна достойнство-
то на страната и нейното влия-
ние на световната сцена".

Той е роден през
1944 г. в руския град
Иркутск, където родите-
лите му са евакуирани
като работещи в Авиаци-
онен завод. През 1961 г.
завършва със златен
медал Школата за
физика и математика
към Московския универ-
ситет "Ломоносов", а
през 1967 г. водещата в
световен мащаб дипло-
матическа академия
МГИМО (Московски
държавен институт за
международни отноше-
ния). След това работи
в органите на Външното
разузнаване и като
журналист в Агенцията
по печата "Новости",
има два задгранични

Êîé å Âÿ÷åñëàâ
Òðóáíèêîâ?

мандата в Индия и Банг-
ладеш. От 1990 г. оглавя-
ва отдел "Държави от
Южна Азия" към Външно-
то разузнаване, а от
1992-ра е първи замест-
ник-директор на Служба-
та за външно разузнава-
не на Русия, където
работи под прякото
ръководство на акад.
Евгений Примаков, кого-
то наследява на поста
директор в периода 1996-
2000 г. През 1998 г. е
произведен в чин "армей-
ски генерал на Русия".
През 1999 г. е удостоен с
висшето звание "Герой на
Русия".
От 2000 г. е първи замес-
тник-министър на външ-
ните работи на Руската

федерация, а от 2004-
2008 г. е извънреден и
пълномощен посланик
на РФ в Индия. От 2008
г. до момента е старши
научен сътрудник в
Института за световна
икономика и междуна-
родни отношения към
Академията на науките
на Руската федерация -
водещо изследователс-
ко звено в областта на
изследванията на
външната политика и
геополитиката.
Арм. ген. Трубников е
носител на редица
руски и чуждестранни
отличия, сред които
орден "За заслуги към
Отечеството", медал "За
безупречна служба",
два ордена "Червена
звезда", почетен нагръ-
ден знак "За служба в
разузнаването", звание-
то "Заслужил сътрудник
на органите на разуз-
наването" и други.

Акад. Евгений
Максимович
Примаков
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През следващите три
години по линия на дирек-
тните плащания годишно
ще бъдат подпомагани по
61 хиляди земеделски
производители, а използ-
ваната земя в страната
ще бъде 50 милиона
декара (5 млн. ха), състав-
ляващи 66% от общия
размер на обработваеми-
те земеделски площи.
Брутната добавена стой-
ност на селското стопанс-
тво ще отбелязва покачва-
не, като през 2020 г. тя ще
бъде в размер на 3,450
млрд. лв., през 2021
година - 3,5 млрд. лв., и
през 2022 г. - 3,550 млрд.
лв. Това сочат прогнозите
на Mинистерството на
земеделието за следващи-
те три години.

По отношение на
производителността на
труда в отрасъла, която се
изчислява на база брутна
добавена стойност върху
пълната годишна заетост,
очакванията са, че през
2020 г. тя ще достигне 14
400 лв. на зает в земеде-
лието, през 2021 г. - 14 600

61 000 ôåðìåðè íà îïàøêà çà åâðîñóáñèäèè
Ïðåç ñëåäâàùèòå òðè ãîäèíè èçïîëçâàíàòà çåìÿ â ñòðàíàòà
ùå áúäå 50 ìèëèîíà äåêàðà

Свободните имоти в сто-
панските дворове, върху
които след 1 март 1991 г.
са изградени сгради и/или
съоръжения от частни ли-
ца или фирми, ще се обя-
вяват за продажба само на
общ търг, така че в тях ще
участват не само живее-
щите в съседство или пол-
зватели на част от тези
имоти. Мотивът е, че така
се дават равни възмож-
ности за участие на всич-
ки заинтересовани лица, в
условията на свободна
конкуренция. Промените
са записани в Правилни-
ка за прилагане на Зако-
на за собствеността и пол-
зването на земеделските
земи, приети от парламен-
та тази година. Самият
правилник беше одобрен
на вчерашното заседание

Търсенето на зърнени и
маслодайни култури в ЕС
продължава да расте, движе-
но основно от употребата им
като фураж, макар и  търсе-
нето за индустриални нужди
да нараства по-скоростно.
Това са предвижданията за
пазара на полски култури
според Селскостопански док-
лад на ЕС за 2019-30, пуб-
ликуван от Европейската ко-
мисия.

Зърненият пазар се очак-
ва да нараства вследствие на
допълнителна диференциа-
ция. Производството на то-
зи тип култури в ЕС прогно-
зирано ще достигне 320 млн.
т през 2030 г. (сравнено с
312 млн. т през 2019 г.). Из-
носът ще се повишава уме-
рено поради засилената кон-
куренция на световно ниво
и очакваното нарастване на
производството в Черномор-
ския регион.

Силен растеж се очерта-
ва за протеиновите култури
в ЕС, като те ще достигнат
6,3 млн. т през 2030 г. (срав-
нено с 3,9 млн. т през 2019
г.). Този растеж ще бъде дви-
жен от голямото търсене на
растителни протеини и мес-
тни източници на протеини,
както за фуражни нужди, та-
ка и за човешка консумация.

Селскостопанските площи,
отредени за маслодайни кул-
тури слабо ще намаляват, въп-
реки очаквания значителен
растеж на площите за отглеж-
дане на соя. Рапицата прогно-
зирано ще продължи да нама-
лява, независимо от устойчи-
вото търсене и стойността й
за селскотопанския цикъл. Ка-
то цяло, продукцията на мас-
лодайни култури ще остане ста-
билна за разглеждания пери-
од, с очаквания тя да достигне
до 32 мнл. т през 2030 г.

Очакванията за захарния
сектор са за средно годиш-
но понижение на човешката
консумация от 0,8% за пе-
риода 2019-2030 г. Площи-
те за отглеждане на захарно
цвекло ще се стабилизират
на около 1,6 млн. дка, а про-
изводството му ще достигне
18,5 млн. т през 2030 г.
(сравнено със 17,5 млн. т
през 2019 г.).

Селскостопанският доклад
на ЕС за 2019-30 включва
всички пазарни данни, кои-
то имат отношение към сек-
тора, придружени от обос-
новка на предположенията и
описание на макроикономи-
ческата картина. ç

Íå ñàìî ñúñåäè ùå ó÷àñòâàò â òúðãîâåòå çà ñãðàäèòå â äâîðîâåòå
íà ñòàðèòå ÒÊÇÑ-òà

Äîêëàä íà ÅÑ:
Çúðíåíèÿò ïàçàð
ïðîäúëæàâà äà
ðàñòå

на Министерския съвет.
С направените корекции

са разписани по-подробни
правила и за провеждане
на търговете за продажба
на свободните имоти в бив-
шите стопански дворове.
Целта е да се разграничи
процедурата за провежда-
не на търг за съседни имо-
ти от тази за общите тър-
гове. При търговете, на ко-
ито могат да участват са-
мо собственици на имоти -
съседни на имотите, пред-
ложени на търга, се регла-
ментират специални усло-
вия за участие. Въвежда се
изрично изискване за съз-
даване на конкурентна сре-
да при провеждането им.

Регламентиран е изри-
чен ред за законосъобраз-
но приключване на адми-
нистративното производс-

тво с годен за обжалване
индивидуален администра-
тивен акт. Това важи за слу-
чаите, в които министърът
на земеделието, храните и
горите не одобри изцяло
или частично протокола на
тръжната комисия за ре-
зултатите от търга, с което
ще се даде възможност на
участниците да защитят
правата си по съдебен ред.

При извършването на
годишните проверки за
състоянието и ползването
на земеделските земи от
държавния поземлен фонд,
отдадени под аренда за
създаване и отглеждане на
трайни насаждения, е въ-
ведено  задължително
изискване за извършване
и на теренна проверка,
гласят още промените. ç

Ïðàâèòåëñòâîòî îáåçïå÷è äèðåêòíèòå ïëàùàíèÿ çà êàìïàíèÿ 2019
Министерският съвет

прие решение за утвържда-
ване на актуализирани го-
дишни разчети на сметка-
та за средствата от Евро-
пейския съюз на Държавен
фонд "Земеделие" за 2019 г.
Извършени са промени в
приходите, разходите и
трансферите за привежда-
не на показателите в съот-
ветствие с очакваното из-
пълнение на сметката.

Основната цел на изме-
нението е обезпечаване на
директните плащания за
кампания 2019, прехвърле-
ни към Програмата за раз-

витие на селските райони
2014 - 2020 г.

За изпълнение на зало-
жените в програмата цели
през декември 2019 г. се
планират директни плаща-
ния за необлагодетелства-
ни райони в размер до 83,8
млн. лв. публични средст-
ва. Плащанията ще са на
база на вече подадените за-
явки от кампания 2019 г.

В разчетите за месец де-
кември са предвидени и ди-
ректни плащания по линия
на Европейския фонд за га-
рантиране на земеделието
в размер до 750 млн. лв.,

лв., а на третата година
2022-ра г. - 14 800 лв. По
отношение на очаквания
предприемачески доход в
агросектора през следва-
щата година той ще бъде в
размер на 2,350 млн. лв.,
през 2021 г - 2,4 млн. лв., и
през 2022 г. - 2,450 млн. лв.

И през следващите три
години бюджетът на Минис-
терството на земеделието
ще се формира основно от
вноската от държавния
бюджет. През следващата
година той възлиза на 203
620 900 лв., през 2021 г. -
204 828 000 лв. и през 2022
г. - 204 828 000 лв. Най-
голям дял на събраните
приходи от Министерството
на земеделието, храните и
горите традиционно заемат
постъпленията от държавни
такси, които в основната си
част представляват постъп-
ления от такси, събирани
по законите за опазване на
земеделските земи, за
собствеността и ползването
на земеделските земи, за
ветеринарномедицинската
дейност и за защита на
растенията, както и от

такси върху ползването на
дървесина.

По отношение на средс-
твата от Европейския съюз
прогнозите за следващите
три години са, че за покри-
ване на разходите на
българската администрация
през 2020 г. ще бъдат
отпуснати 21,783 млн. лв.,
през 2021 г. - 18, 327 млн.
лв., и през 2022 г. - 17, 342
млн. лв.

Най-сериозни средства
ще отидат по бюджетната
програма за научни изс-
ледвания и за безопасност-
та по храните.

През следващите три

години парите за наука,
отпуснати от националния
бюджет и от ЕС, ще са
най-много - годишно те ще
варират от 46,2 млн. лв. до
47,4 млн. лв.

При безопасността на
храните догодина разходи-
те ще надхвърлят 72,8 млн.
лв., от които от европейс-
кия бюджет ще бъдат над
13,6 млн. лв. През 2021 г.
бюджетът за безопасността
на храните ще бъде 75,6
млн. лв., от които 15 млн.
са от ЕС, а през третата
2022 г. - 76,4 млн. лв., от
които 16,4 млн. са от
европейските фондове. ç

както и плащания по бю-
джетни програми "Развитие
на селските райони", "Сел-

скостопански пазарни ме-
ханизми" и "Рибарство и ак-
вакултури". ç
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На 10 декември 2019 г. в
Търговския логистичен цен-
тър КООП, София се прове-
де последното за годината за-
седание на Управителния съ-
вет на Централния коопера-
тивен съюз. Преди началото
присъстващите посетиха и се
запознаха с водещите коопе-
ративни дружества на тери-
торията на град София - СБР
"Здраве" ЕАД гр. Банкя, "Бул-
минвекс-ГБ' ЕООД и "Кооп-
търговия и туризъм" АД. За-
седанието бе открито от пред-
седателя на Централния коо-
перативен съюз проф. Петър
Стефанов, който отправи поз-
драв към присъстващите по
повод предстоящите Коледни
и Новогодишни празници. В
заседанието участие взеха и
членовете на Контролния и
Председателския съвет, ръко-
водството на Съюза и ръко-
водители на водещи коопера-
ции и търговски дружества.

Управителният съвет
прие Плана и Календара за
работа през следващата го-
дина, обобщените планови
показатели на кооперативни-
те организации и бизнес-
плановете на кооперативни-
те предприятия на ЦКС за
2020 г. Бяха утвърдени План
за стокооборота в единния
кооперативен пазар (ЕКП) и
за реконструкция на търгов-
ските обекти, въвеждане на
търговски информационни
системи, клиентски карти и
програми за лоялност през
2020 г.

Управителният съвет
прие отчета на изразходва-
ните средства от фонд "Рек-
лама" и план за следващата
година, който включва по-
пуляризиране на основната
стопанска дейност - коопе-
ративната търговия, с реги-
онално представяне на во-
дещите кооперативни орга-
низации в тази област.

Членовете на Управител-
ния съвет взеха решение за
целеви абонамент за нацио-
налния кооперативен всеки-
дневник "Земя", който Цент-
ралният кооперативен съюз
прави ежегодно за коопера-
тивните организации с най-
висок принос в реализация-
та на общата кооперативна

Кооперативните организации и
Централният кооперативен съюз

с поглед към 2020 година

политика и отново подкре-
пиха участието в благотво-
рителната инициатива "Бъл-
гарската Коледа" под патро-
нажа на президента на Ре-
публика България.

Бе отчетена и инициати-
вата "КООП - Заедно на па-
зар", в която през тази го-

дина участие взеха 1470
член-кооператори, с покуп-
ки над 1200 лв. от търговс-
ките обекти КООП. Те учас-
тваха в томбола с 9 награ-
ди, които по традиция бяха
изтеглени след заседанието.
(Виж карето)

Бяха отличени и редица

Инициатива
„КООП -
Заедно на
пазар“

За дванадесета поред-
на година Централният
кооперативен съюз орга-
низира инициативата
"КООП - Заедно на па-
зар", в която участваха
1470 член-кооператори,
които през годината са
реализирали покупки на
стойност над 1200 лв. в
магазините от търговска
верига КООП. Късметли-
ите за 2019 г. са:

� Лек автомобил
ШКОДА ФАБИЯ -
Данчо Петров Иванов,
член-кооператор на ПК
"Наркооп" гр. Кубрат,
РКС Русе
� Почивка за двама

5+1 в х. к. Странджа
КООП, к.к. Златни пя-
съци - Илия Лефтеров
Вълканов, член-коопе-
ратор на РПК "Подкре-
па" с. Тополово, РКС
Пловдив
� Почивка за двама

2+1 в х. к. КООП Доб-
ринище, гр. Добринище
- Тинка Матеева Стоя-
нова, член-кооператор
в РПК "Правда" с .
Щръклево, РКС Русе
� Телевизор Philips

43'' - Маргарита Бойче-
ва Георгиева, член-
кооператор в ПК "Стра-
теш" гр. Ловеч, КС Ло-
веч
� Лаптоп Lenovo -

Гюлназ Мухарем Неби,
член-кооператор в ПК
"Наркооп" гр. Кубрат,
РКС Русе
� Телевизор Samsung

32'' - Неда Маринова
Илиева, член-коопера-
тор в ПК "Стратеш"
гр. Ловеч, КС Ловеч
� Смартфон Samsung

Galaxy - Гюлсум Хюсе-
ин Алиева, член на УС
на ПК "Луда Камчия",
с. Трънак, РКС "Черно-
морие" гр. Бургас
� Таблет Lenovo Yoga

- Алисе ДжемеловаАх-
мед, член на УС на ПК
"Зора" с. Пет могили,
РКС Шумен
� Смартфон Xiaomi

Redmi - Майя Станче-
ва Гаджалова, член-
кооператор на ПК
"Стратеш" гр. Ловеч,
КС Ловеч

кооперативни организации за:
- реализиран стокооборот

от националния единен
кооперативен пазар;

- предадена продукция на
"Булгаркооп-импорт-експорт"
ЕООД;

- закупена продукция от
"Булминвекс-ГБ" ЕООД;

- принос при реализира-
не на стопанската политика
на Централния кооперати-
вен съюз през 2019 г. (Виж
карето).

След като приключи за-
седанието на УС на ЦКС,
участниците посетиха храм-
паметника "Св. Александър
Невски" и криптата на ка-
тедралата.

Дирекция
"КООП медии

и реклама"

Почетна грамота за принос при реализиране стопанската политика на Централния
кооперативен съюз през 2019 г. получиха следните кооперативни организации:

� РКС гр. Русе с председател Пенка Пеева -
Кооперативен съюз с най-успешно и устойчиво
развиваща се стопанска дейност
� РПК "Наркооп" гр. Садово с председател

Венета Наскова (член на РКС Пловдив) - Коопе-
рация с най-успешно и устойчиво развиваща се
стопанска дейност
� РКС гр. Пловдив с председател инж. Лазар

Филчев - Кооперативна организация с най-зна-
чим принос за развитие на националния единен
кооперативен пазар (НЕКП)
� РКС гр. Русе с председател Пенка Пеева -

Кооперативен съюз с трайни коректни финансо-
ви взаимоотношения с ЦКС и неговите търговски
дружества
� ПК "Струмешница" гр. Петрич с председа-

тел Георги Ичконов (член на ОКС Благоевград) -
Кооперация с най-успешно и устойчиво развива-
ща се търговска дейност
� ПК "Родопа-Райково" гр. Смолян с пред-

седател Костадин Буков (член на РКС Смолян)
- Кооперация с най-успешно и устойчиво раз-

виващо се хлебопроизводство
� Кооперация "Обнова" с. Черни Осъм с пред-

седател Владислав Кардашимов (член на КС Ло-
веч) - Кооперация с най-успешно и устойчиво
развиваща се промишлена дейност.
� РПК "Правда" с. Щръклево с председател

Данчо Камбуров (член на РКС Русе) - Коопера-
ция с най-успешно и устойчиво развиваща се
земеделска дейност
� РПК "Единство" гр. Разград с председател

Любомир Райчев (член на РКС Русе) - Коопера-
тивна организация с най-успешно и устойчиво
развиваща се изкупвателна дейност
� СБР "Здраве" ЕАД с изпълнителен ди-

ректор д-р Виолета Костадинова - Коопера-
тивна организация с най-успешно и устойчиво
развиваща се балнеоложка и туристическа дей-
ност
� "Булминвекс-ГБ" ЕООД" с управител Сил-

вия Дойчинова - Търговско дружество на ЦКС
с най-успешно и устойчиво развиваща се сто-
панска дейност

Кооперативните организации и
Централният кооперативен съюз

с поглед към 2020 година
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Ако успеем да оцелеем от кли-
матичната криза, може би ще за-
почнем да мислим за десетилетия-
та на "Студената война" като за дос-
та идиличен период - поне в срав-
нение с това, пред което сме изп-
равени сега.

Студената война представлява-
ше борба за глобално надмощие
между две икономически империи
- между Съединените щати и тех-
ните васални държави, включител-
но Западна Европа, от една стра-
на, и Русия и васалните й държа-
ви, събрани в Съветския съюз и
социалистическия блок, от друга.
Битката беше между предвождания
от САЩ капитализъм и това, което
бе представяно като предвождан
от СССР "комунизъм".

Тази борба доведе до всепоглъ-
щаща надпревара във въоръжени-
ето, бързо натрупване на огромни
ядрени арсенали, постоянна зап-
лаха от гарантирано взаимно уни-
щожение, военни бази във всяко
кътче на планетата и взаимно де-
монизиране на двете страни.

Днес няма големи промени в ни-
кое от тези отношения въпреки
официалния край на Студената вой-
на преди три десетилетия. Светът
все още се намира на ръба на яд-
реното унищожение. Надпревара-
та във въоръжението все още тече
с пълна сила, макар сега да е до-
минирана от частни корпорации,
трупащи печалби от "хуманитарни
интервенции", изразяващи се в
бомбени кампании тип "шок и
ужас". Земното кълбо продължава
да е опасано от военни бази, ма-
кар огромното мнозинство от тях
да са на американците, а не на
руснаците.

Сред колапса на Съветския съ-
юз в края на 80-те ние преминах-
ме от двуполюсен към еднополю-
сен свят - свят, в който САЩ нямат
сериозен военен съперник и в кой-
то вече няма никакъв баланс на
силите, пък бил той и от типа "га-
рантирано взаимно унищожение".

Поради това интелектуалци на
щатската империя като Франсис
Фукуяма можеха да обявят смело
- и с голяма доза облекчение - че
е настъпил "краят на историята".
САЩ победиха, капитализмът из-
лезе отгоре, идеологията на Запа-
да надделя. След като разгроми
своя съперник, империята САЩ -
предполагаем застъпник на демок-
ратичните ценности - вече ще мо-
же да управлява света неоспорва-
но и благосклонно. Диалектиката
на историята приключи.

В известен смисъл Фукуяма бе
прав. Историята - ако я разбира-
ме като съревноваващи се разка-
зи, разминаващи се митове, конф-
ликтни твърдения - наистина свър-
ши. И от това не произтекоха мно-
го добри неща.

Лесно е да се забрави, че нача-
лото на Студената война съвпадна
с етап на интензивно изграждане
на международни институции, дос-
тигнал връх с Организацията на
обединените нации и различните й
агенции. Националните държави
признаха, поне на теория, универ-
салността на човешките права -
принципът, че всички човеци имат
същите основни права, които тряб-
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тивиране и инсталиране на дикта-
тори по целия свят, обикновено с
претекста, че те са необходими, за
да не дойдат на власт злите "кому-
нисти" - които често всъщност бя-
ха популярни социалдемократи, ан-
гажирани с преразпределяне на бо-
гатството.

Мислете за генерал Аугусто Пи-
ночет, който предвождаше брутал-
ната диктатура в Чили през 70-те и
80-те години. САЩ му помогнаха
да предприеме военен преврат сре-
щу демократично избрания ляв ли-
дер Салвадор Алиенде през 1973 г.
След това той създаде общество
на страх, екзекутирайки и изтеза-
вайки десетки хиляди от полити-
ческите си опоненти така, че да
може да приложи "Шокова докт-
рина" - система на свободен па-
зар, разработена от щатски ико-
номисти, която вкара икономиката
в състояние на свободно падане.
Богатството в Чили, подобно на
всякъде другаде, се насочи към
джобовете на елита на САЩ и мес-
тните му съюзници.

Това катастрофално социално и
икономическо вмешателство бе въз-
произведено в цяла Латинска Аме-
рика и не само. Вашингтон не е от-
говорен само за ужасните страда-
ния, които военната му машина е
причинила директно в следвоенни-
те години, за да спира "комунисти-
те" в Латинска Америка и Югоиз-
точна Азия. САЩ носят не по-малка
отговорност за огромния брой жер-
тви на клиентските му режими през
същия период, било то в Южна Аме-
рика, Африка, Иран или Израел.

Военнопромишлен комплекс
Вероятно най-голямата инова-

ция на щатската империя бе аут-
сорсването на зверствата към час-
тни корпорации - към този военно-
промишлен комплекс, за рискове-
те от който бившият генерал Дуайт
Айзенхауер предупреждава в про-
щалното си изявление като прези-
дент през 1961 г.

Глобалните корпорации, намира-
щи се в сърцето на империята САЩ
- оръжейните производства, пет-
ролните компании и технологични-
те фирми - спечелиха войната на
изтощение не защото капитализ-
мът бе по-добър, по-справедлив, по-
демократичен или по-човечен. Кор-
порациите спечелиха, защото бя-
ха по-креативни, по-ефикасни, по-
психопатични и готови на повече
рискове в задоволяването на своя
глад за богатство и власт, отколко-
то съветските бюрократи.

Тези им качества вече са на-
пълно освободени от ограничения-
та, които някога бяха налагани от
двуполюсния свят, споделян от две
суперсили. Сега глобалните корпо-
рации имат напълно необуздана
власт да изстискват планетата до
капка, за да подхранват движена-
та от печалбата и обсебената от
консумацията система на капита-
лизма.

Преди 16 години човек беше
охулван като нелеп теоретик на
конспирацията, ако посочеше, че
САЩ са си измислили два претек-
ста - предполагаемото притежание

ва да бъдат защитавани. Правила-
та за водене на война и защита на
цивилните като Женевската кон-
венция също бяха подсилени.

Изграждането на нов междуна-
роден ред след Втората световна
война не бе съвпадение. Целта бе-
ше да се предотврати трета така-
ва война, която в ядрената епоха
би била потенциално апокалиптич-
на. Двете нови суперсили нямаха
голям избор, освен да признаят
взаимно силата си, което означа-
ваше, че никоя от тях не можеше
да получи всичко, което иска. Те
се договориха за ограничения - хла-
бави и гъвкави, но все пак доста-

тъчно здрави, за да сложат някак-
ви граници на собствения им ка-
пацитет за разрушение.

Морков и тояга
Но докато тези две империи бя-

ха приклещени във външна, физи-
ческа борба една с друга, те се
страхуваха в не по-малко и от вът-
решните идеологически битки.
Опасността бе, че системата на ед-
ната страна може да започне да
изглежда привлекателна за граж-
даните на съперничещата империя.

В САЩ на тази заплаха бе отго-
ворено както с морков, така и с
тояга.

Тояга бе осигурена от периоди-
чен лов на вещици. Най-послович-
ният такъв, който бе предвождан
от сенатор Джо Маккарти през
50-те години, издирваше и демон-
зираше тези хора, които бяха счи-
тани за "неамерикански" по дух и
поведение. Няма нищо изненадва-
що, че този режим на терор, изоб-
личаващ "комунисти", беше фоку-
сиран най-вече върху медиите и ма-
шината за създаване на митове "Хо-
ливуд". Посредством чистките хо-
рата от креативната класа на прак-
тика бяха сведени до щурмоваци
на щатския капитализъм, разпрос-
траняващи у дома и по света пос-
ланието, че това е по-висшата ико-
номическа система.

Но като се има предвид залогът,
бе нужен и морков. Поради това в
продължение на няколко десетиле-
тия корпоративният капитализъм бе
опитомяван чрез кейнсиански ико-
номически политики. В този пери-
од "просмукването" на богатството
не беше просто куха опорна точка,
каквато е сега. Това бе начин да се

разшири благосъстоянието доста-
тъчно, за да се подсигури, че сред-
ната класа ще блокира всякакво
клатене на лодката, което би могло
да застраши богатите елити, конт-
ролиращи империята.

Война на изтощение
На фона на отслабването на съ-

ветската империя и финансовия й
колапс вътрешните ограничения на
капитализма бяха вдигнати, което
позволи на Маргарет Тачър и Ро-
налд Рейгън да отприщят нерегу-
лирана неолиберална икономика в
страните си. Този процес се засил-
ваше с времето, докато глобални-

ят капитализъм ставаше все по-уве-
рен. Развързаният капитализъм бе
на косъм да срещне окончателна-
та си съдба през 2008 г., когато гло-
балната финансова система бе пос-
тавена на колене. Същото ще се
повтори достатъчно скоро.

Въпреки това съветският колапс
често се цитира като доказателст-
во за две неща: не само че капи-
тализмът е по-добра система от съ-
ветската, но и че се е доказал ка-
то най-добрата политическа и ико-
номическа система, която човек е
способен да създаде.

Истината е, че капитализмът из-
глежда впечатляващо само в срав-
нително отношение. Слабостите и
зверствата на капитализма не бяха
толкова очевидни за нас, единст-
вено защото културата, в която сме
толкова дълбоко потопени, ни пов-
таряше толкова дълго и толкова не-
умолимо, че капитализмът е пер-
фектна, ненадмината система, про-
изтичаща от нашите предполагае-
мо състезателни и алчни натури.

Инсталиране на диктатори
Историята, да не забравяме, се

пише от победителите. А капита-
лизмът спечели. Тези, които жи-
веем в капиталистическия Запад,
чуваме само едната страна на ис-
торията - тази за надвиването на
комунизма.

Ние не знаем почти нищо за
собствената си история през Сту-
дената война: как империята САЩ
не е давала и пет пари за демок-
рацията в чужбина, а се е интере-
сувала единствено от ресурсите на
другите народи и създаването на
зависими пазари за стоките си. Тя
постигаше тези си цели чрез кул- На стр. 8
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на оръжия за масово унищожение
от страна на Ирак и също толкова
въображаемите връзки на режима
с "Ал Кайда" - за да могат да си
присвоят контрола над петролни-
те залежи на страната. Днес До-
налд Тръмп, глупавият и безочлив
президент на Съединените щати,
дори не си прави труд да прикри-
ва факта, че щатските войници са
в Сирия, за да контролират пет-
ролните полета.

Беззъби контрольори

Еднополюсният свят, родил се
от срива на Съветския съюз, пре-
махна не само последното ограни-
чение за способностите на импе-
рията САЩ да води война - външ-
ното противопоставяне. Той също
така имаше ужасни последствия на
вътрешния, идеологически фронт.

Собствеността върху медиите
стана още по-концентрирана. В
САЩ потокът на информация се
контролира от шепа глобални кор-
порации, често имащи връзки със
същите оръжейни, петролни и тех-
нологични индустрии, за които е
важно да гарантират, че политичес-
кият климат ще им позволява да
продължават да плячкосват плане-
тата безпрепятствено.

От доста време се опитвам да
описвам примерите за фалшифи-
кации, пробутвани от корпоратив-
ните медии. Но проблемът не се
изчерпва с медиите - щатските ели-
ти вече доминират и следвоенните
международни институции, които
бяха създадени, за да държат су-
персилите отговорни, за да служат
като контрольори на глобалния ред.

Днес те са изолирани и изклю-
чително зависими от САЩ и евро-
пейските им съюзници за финан-
сирането и легитимността си. В те-
зи условия международните над-
зорни агенции са се превърнали в
своя бледа сянка, поради което не
е останал никой, който да оспорва
официално налаганите разкази.

Комбинираният ефект от пленя-
ването на международните инсти-
туции и концентрацията на собст-
веността в медиите гарантира, че
живеем в напълно изолирана ехо-
камера. Нашите медии безкритич-
но отразяват самообслужващите се
тези на западните чиновници, кои-
то след това биват подкрепени и
от международните агенции, све-
дени до обикновени рупори за це-
лите на империята САЩ.

Преврат се превръща
в „оставка“

Всеки, който се съмнява в тази
оценка, трябва само да прегледа
отразяването на скорошния военен
преврат в Боливия, който свали де-
мократично избрания лидер Ево
Моралес. Корпоративните медии
масово описаха прогонването на
Моралес и бягството му в Мекси-
ко като "подаване на оставка". Ме-
диите бяха способни да предста-
вят събитията по такъв абсурден
начин, като цитират твърденията на
силно компрометираната и финан-
сирана от САЩ Организация на
американските държави, според ко-
ито управлението на Моралес е би-
ло нелегитимно.

Разследващият журналист Гарет
Портър убедително демонстрира как
Международната агенция за атом-
на енергия, която трябва да надзи-
рава ядрените дейности на държа-
вите, също се намира под имперс-
кия палец на САЩ. Инспекторите
на тази агенция са произвели изк-
лючително подвеждаща информа-
ция, за да помогнат на САЩ да оп-

равдаят израелските бомбардиров-
ки през 2007 г. срещу предполага-
ем таен ядрен реактор в Сирия.

По-късно се разбра, че агенци-
ята е нарушила собствените си про-
токоли, като е прикрила резулта-
тите от проби, взети от обекта, ко-
ито не са показали никакво ради-
оактивно замърсяване. Вместо то-
ва агенцията е поставила ударени-
ето на една аномална проба от съб-
лекалня, която почти със сигурност
е резултат от замърсяване, причи-
нено от един от инспекторите.

Хуманизиране на главорези

Друг ярък пример за компро-
метирането на международните ин-
ституции е Организация за забра-
на на химическите оръжия (OPCW).
Тя изигра централна роля за ут-
върждаването на недоказаните
твърдения на САЩ, повтаряни от
западните корпоративни медии, че
сирийският лидер Башар Асад е от-
говорен за поредица атаки с хи-
мически оръжия срещу собствения
си народ.

имат явен интерес от по-активна
намеса на Запада срещу Асад.

Всъщност официално предста-
веният доклад представлява пъл-
но изопачаване на доказателства-
та. Разследващите са открили, че
нивата на хлор в предполагаемите
места на бомбардировката не са
били по-високи от нивата в окол-
ната среда, и са по-ниски, откол-
кото в питейната вода. Това по ни-
какъв начин не е достатъчно, за
да бъдат убити жертвите от Дума,
които се виждат в произведените
от ислямистките групировки видеа.

Откритията на разследващите
сочат към напълно различна исто-
рия: че ислямистите в Дума са пос-
тавили бомбите така, че да изглеж-
да като химическа атака, за да пре-
доставят претекст за още по-голя-
ма западна намеса в конфликта.

Не е трудно да разберем защо
хората в централата на OPCW са
решили да прикрият заключенията
на експертите си и да се огънат
под сплашването на САЩ. Публи-
куването на реалния доклад би

контролни социални мрежи или за-
интересувани правителства, но и
от големите медийни "надзорници"
и от тези глобални институции, за
които се предполага да действат
като безпристрастни арбитри на ис-
тината и справедливостта. Върнах-
ме се към един свят, в който пра-
вото идва само от силата.

Нещата вече са достатъчно зле,
но всички налични доказателства
сочат, че ще става много по-лошо.
Проблемите на капитализма мина-
ват отвъд присъщата нужда от на-
силие и война за придобиване на
повече територия и отваряне на но-
ви пазари. Икономическата му ло-
гика се основава на безкраен рас-
теж, на непрекъснато извличане на
ресурсите на планетата, които не
са безкрайни.

Това създава два големи проб-
лема.

Единият е това, че тъй като на
Запада започват да му свършват
ресурсите - най-очевидният пример
е петролът - които са нужни за под-
държането на безкрайното потреб-
ление, извличането на оставащите
залежи става по-трудно и по-не-
рентабилно. Пазарите се свиват и
последствията започват да се усе-
щат и в богатите държави. Младе-
жите на Запад нямат надежда да
станат успешни и богати, колкото
родителите си - или дори колкото
дядовците и бабите си.

Предвид липсата на сериозен
идеологически и икономически
съперник, кейнсианските иконо-
мически политики - благодарение
на които западните елити разши-
риха средната класа и спечели-
ха одобрението на гражданите в
следвоенния период - вече са от-
хвърлени като ненужно угажда-
не. Живеем в епоха на перма-
нентен остеритет за мнозинство-
то, който поради изчерпването на
ресурсите служи за субсидира-
не на по-нататъшното обогатява-
не на и без това приказно бога-
тото малцинство.

Вторият и далеч по-страшен
проблем е това, че капитализмът е
самоубийствена идеология. Заради
импулса си да монетизира всичко,
той замърсява океаните с пластма-
са и задушава атмосферата с вред-
ни частици. Той изтребва с бързи
темпове насекомите - основният ба-
рометър за здравето на планетата.
Той унищожава местообитанията,
необходими за поддържане на по-
големите видове и биоразнообра-
зието. Създава климат, в който чо-
вешките същества скоро няма да
са способни да оцеляват.

Капитализмът не е уникален по
отношение на деградирането на
околната среда. Икономиките от съ-
ветски тип също бяха доста умели
в това отношение. Но подобно на
всичко друго, до което се докос-
не, капитализмът се доказва като
уникално ефикасен в унищожава-
нето на планетата.

Грозната реалност е, че лодка-
та на капитализма, в която се на-
мираме, потъва. Пробойната се
разширява и водата нахлува все
по-бързо с всеки изминал ден. Без-
действието означава сигурна
смърт. Време е да бъдем смели,
да отворим очите си и да потър-
сим твърда земя.

Ñàìîóáèéñòâåíàòà òðàåêòîðèÿ íà êàïèòàëèçìà ïîâëè÷à âñè÷êè íè

Този разказ е ключов за запад-
ните усилия да оправдаят опера-
цията за смяна на режима в тази
важна близкоизточна държава, съп-
ротивляваща се на щатско-израел-
ско-саудитската хегемония в реги-
она. Този разказ бе използван и
за "хуманизиране" на режещите гла-
ви ислямисти като Ал Кайда, които
контролираха зоните на предпола-
гаемите химически атаки. Това нап-
рави по-лесно за Запада да ги под-
крепя като прокси сила във война-
та срещу Асад - война, която доне-
се несметни мъки на сирийците.

OPCW вече не е независимата,
уважавана експертна институция,
каквато бе някога. Тя попадна под
контрола на САЩ още през 2003 г.,
по време на подготовката за вой-
ната в Ирак, когато Вашингтон при-
нуди директора й Хосе Бустани да
се оттегли от поста. Тогава на САЩ
бе нужно да изфабрикуват претекст
за инвазията, като внушат, че Баг-
дад разполага с оръжия за масо-
во унищожение. Администрацията
на Джордж Буш-син толкова отча-
яно искаше да сплаши агенцията,
че тогавашният зам. държавен сек-
ретар Джон Болтън дори си поз-
воли да се заканва на децата на
Бустани.

Новото ръководство на OPCW
осигури ключови аргументи за кам-
панията на САЩ срещу Асад. Аген-
цията е пренебрегнала основни
протоколи при разследването, ка-
то например изискванията за "ве-
рига за контрол", която да гаран-
тира, че всички представени про-
би могат да бъдат правилно при-
писани. Вместо това OPCW е обя-
вявало сириийското правителство
за съпричастно с химически атаки
на основата на проби, събрани от
ислямистки екстремисти, които

имал редица последствия:
� би подкопало официалния

разказ, безрезервно приписващ
по-ранни атаки с химически оръ-
жия на сирийското правителство.
Това на свой ред ще е подигравка
със западните твърдения, че се во-
ди от хуманитарни подбуди при фи-
нансирането и подпомагането на
опустошителната прокси война в
Сирия;
� би разобличило политизаци-

ята на OPCW и безкритичното при-
емане на твърденията на ислямис-
тите от страна на корпоративните
медии;
� би осветило сътрудничество-

то между западни правителства и
ислямистките групировки, които из-
биват не-сунитското население в
Близкия изток и извършват теро-
ристични нападения на Запад;
� би подчертало, че ракетната

атака САЩ, Великобритания и
Франция срещу Сирия не е прос-
то нарушение на суверенитета на
страната, но и военно престъпле-
ние от най-висша степен;
� би подсилило аргументите на

сирийското правителство да въз-
върне контрола над териториите си;

В бездната на забравата

Изтеклата от OPCW информация
очертава много притеснителна кар-
тина - вече не може да се разчита
на най-доверените международни
институции да се стремят към ис-
тината. Те съществуват само за да
обслужват единствената световна
суперсила в усилията й да манипу-
лира хората по начин, който да й
осигурява още повече власт.

В тази купешка еднополюсна ре-
алност, публиката е оставена без
насока и е изложена на фалшиви
новини, издаващи не само от без-

Джонатан КУК
От www.pixabay.com
Превод: "Барикада"
(Със съкращения)

* Джонатан Кук е британски журналист,
живеещ в Израел. Носител е на редица
награди за журналистика и е автор на
три изследвания на израело-палестинс-
кия конфликт.
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Знаете ли, че носенето на
нови дрехи, без да са били
изпрани предварително, е
опасно за нашето здраве?
Разберете как да ги напра-
вите готови за употреба,
без да ги унищожите и съ-
щевременно да се предпа-
зите от дерматити и ин-
фекции:

 Купуването на нови дре-
хи е истинско удоволствие.
Понякога обаче вълнението
от новата покупка е толкова
голямо, че дори не губим
време в изпиране на дреха-
та, защото искаме да я сло-
жим веднага. Но това наис-
тина е много погрешна так-
тика, преди всичко, защото
рискуваме да изложим на
риск здраве си. Ето защо е
редно да изпирате новите
дрехите:

Според последните задъл-
бочени проучвания, прове-
дени от микробиолози от
университета в Ню Йорк и
наскоро потвърдени от Ме-
дицинския център на Колум-
бийския университет, вещес-
твата, използвани по време
на някои работни процеси
при производството на дре-
хи, могат да бъдат причина
за появата на раздразнения

Въпреки че използването
на пространството под лег-
лото често е практично, има
някои неща, които просто не
трябва да се съхраняват
там. Ето няколко от тях:

 ПРЕДМЕТИ, КОИТО
СА ТВЪРДЕ ТЕЖКИ. Не
само ще избегнете вдигане-
то на супер тежки предмети
от пода на спалнята си, но
и ще спасите пода от над-
раскване при изваждането и
прибирането на кутиите под
леглото.

 КУТИИ ЗА СЪХРАНЕ-
НИЕ БЕЗ КОЛЕЛА. Ако ку-
тиите за съхранение нямат
колелца, те ще надраскат го-
лия под, когато биват изваж-
дани. Ако не можете да мон-
тирате колела, за да предот-
вратите пода от надрасква-
не, можете да поставите са-
мозалепващи гумени или
филцови подложки на ъгли-
те на кутията.

 ДРЕХИ, КОИТО НЕ СА
В ЗАПЕЧАТАН КОНТЕЙ-
НЕР. Ако искате да съхра-
нявате дрехи и спално бе-
льо, под леглото си, винаги
ги поставяйте в кутии за
съхранение. (Потърсете дъл-
ги, ниски, пластмасови ку-
тии, които се отварят отго-

Нужно ли е да перем новите дрехи?

и други по-сериозни кожни
проблеми, особено за хора
с чувствителна кожа.

Основните рискове, на
които сме изложени, кога-
то носим дрехи, които не са
прани, са следните:

Дерматит  - дерматитът
е особен вид раздразнение
на кожата, което се дължи
на формалдехидните смоли,
които остават в тъканите
след фабричната им обработ-
ка, както и багрилата и оц-
ветителите, използвани за
придаване на цвят на дре-

хите (особено синият). Всич-
ки тези вещества могат да
допринесат за образуването
на алергичен контактен дер-
матит.

Инфекции и проблеми с
чревния тракт - освен рис-
ка от заразяване с дерма-
тит поради химичните про-
дукти, които се използват
при производството на об-
лекло, могат да настъпят и
здравословни проблеми. Не-
ка не забравяме, че не сме
единствените, които са ме-
рили дадена дреха, което ав-

томатично означава, че тя
може да носи бактерии от
различен вид, както бакте-
риална флора на кожата, та-
ка и дихателни секрети и т.н.
Влизане в контакт с микро-
би и бактерии, които гнез-
дят по-често, особено в ше-
вовете и под мишниците, ще
увеличи риска от заразява-
не с различни видове ин-
фекции.

 Как да перем новите
дрехи преди носене?

След като се убедихте, че
носенето на нови дрехи, без

предварително изпиране, е
опасно, време е да ви спо-
делим триковете за лесно и
бързо третиране на модните
ви завоевания.

След остраняване на ети-
кета, накиснете дрехите в ле-
ген със студена вода и мал-
ко течен прах за пране и ня-
колко супени лъжици сол.
Изчакайте около 20 минути
и преместете дрехите в пе-
ралната машина. Настрой-
те програма на ниски гра-
дуси за деликатно пране.

В случай, че се страхува-
те, че тъканта може да пус-
ка, което често се случва с
тъмните или прекалено яр-
ки цветове, накиснете дреха-
та предварително заедно с
няколко супени лъжици ед-
ра сол, чаша бял винен оцет
и един литър хладка вода.
След 20 минути, преместете
дрехите в пералната маши-
на и продължете с изпира-
нето.

След като програмата
приключи, поставете дрехи-
те да на закачалка и изча-
кайте да изсъхнат. Когато са
напълно сухи можете да ги
изгладите, за да се уверите,
че всички микроби са отст-
ранени.

9 неща, които да не държите под леглото
ре или от двете страни). Та-
ка ще елиминирате възмож-
ността от натрупване на
прах върху дрехите ви из-
вън сезон!

ОБЕМНИ ПУЛОВЕРИ И
ЯКЕТА. Освен ако не са във
вакуумно затворени плико-
ве, зимните дрехи вероятно
ще заемат твърде много мяс-
то под леглото ви. Ето защо
обмислете варианта за съх-
раняването им в в част от
гардероба, която не използ-
вате толкова често, далеч от
дрехите, които са ви необ-
ходими ежедневно.

ПРАЗНИ КУФАРИ. Ку-
фарите принадлежат в ма-
зето или помещенията за
съхранение извън спалнята,
освен ако не ги използвате
като кутии за съхранение.

ПРЕДМЕТИ, КОИТО
ИЗПОЛЗВАТЕ ЧЕСТО. За-
що да съхранявате обувки
или дрехи, които използва-
те често под леглото, ако ще
се налага да се навеждате,
за да ги изваждате постоян-
но? Ако това не е единстве-
ната ви възможност за съх-
ранение, помислете за вари-
ант да съхранявате по-чес-
то използвани вещи (неща,
които влизат в употреба по-

не веднъж седмично) в сво-
боден гардероб или скрин.

 ВСИЧКО, ЗА КОЕТО
ЩЕ ЗАБРАВИТЕ. Съхране-
нието под леглото е чудесно
за предмети като празнична
украса и сезонни дрехи, ко-
ито ще са ви от полза поне
няколко пъти в годината. Не
позволявайте, обаче това
пространство да се превър-
не в още една черна дупка
за съхранение! Ако нещата,
които съхранявате под лег-
лото няма да ви служат чес-
то, то ще има по-малка ве-
роятност редовно да се се-
щате да ги изважадате и чис-
тите, което може да доведе
до натрупване на ненужни
вещи там.

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О
СПАЛНО БЕЛЬО (или
всичко, което ще ви трябва
късно през нощта). Този до-
вод може да ви изглежда
странен, но ако живеете в
апартамент (или ако стаята
ви е над нечия друга), може
да искате да избегнете плъз-
гане на потенциално скър-
цаща кутия за съхранение
късно през нощта.

НОСТАЛГИЧНИ ПРЕД-
МЕТИ (според принципите
на Фън Шуй). Ако се при-

теснявате от отрицателна
енергия в стаята си, ще е
добре да избягвате съхраня-
ването сантиментални вещи
като документи, снимки, су-

венири под леглото. Според
принципите на Фън Шуй, те-
зи елементи ще внесат нега-
тивна енергия в помещени-
ето и  ще пречат на съня ви.

5 идеи за по-уютна
спалня през зимата

Както сменяте гардероба си за зимата, та-
ка може да смените и "облеклото" на стаите си
за зимата. Ето 5 идеи как да превърнете спал-
нята в по-уютно местенце за зимата.

ПЛЕТИВА. Едрото плетене е едно от най-
красивите и уютни неща, с които може да про-
мените атмосферата в спалнята си. Изплетете
си одеало или възглавници, използвайте памуч-
ни прежди/текстил, ако искате повече мекота или
пък заложете на вълната, за да ви е топло през
зимата. Можете също така да си направите та-
бурети в един и същ стил.

КОЗИНА. Изкуствена или естествена кози-
ната със сигурност ще превърне спалнята ви в
уютно и топло местенце през студените месеци.
Може да използвате козина с различен цвят, за
да се откроява или да се придържате към една и
съща цветова схема с леглото ви. Ако изберете
изкуствена кожа може да заложите на някои кон-
трастни цветове за акцент и приветливо излъч-
ване на спалнята ви. Може да използвате кози-
на за кувертюра на леглото, възглавници, мини
килимче, дори като тапицерия за мебели за по-
луксозно излъчване на спалнята.

СВЕТЛИНА. Светлината е нещо, което ко-
ренно може да промени излъчването на едно
помещение. Изберете основно осветление с ме-
ка бяла светлина и декоративно осветление в
оранжево-червеникави нюанси, които създават

усещането за топлина и уют.
ДЪРВО. Добавете дърво към своята спалня -

то винаги създава уютно усещане. Може да е
цяла стена, облицована с рециклирана дървеси-
на, оцветена дървена табла и нощно шкафче,
някои столове и пейки. Предимството на дърво-
то е, че се комбинира лесно с всякакви цветове
и материи, подходящо е за всички сезони и ни-
кога няма да е демоде.

АРОМАТЕРАПИЯ. И, разбира се, малко аро-
мат на канела, цитруси и с каквото друго свърз-
вате зимата, е това, което ще допринесе за ця-
лостната уютна атмосфера на спалнята ви през
студените зимни дни. Най-добре използвайте аро-
ма лампа, която работи на принципа на изпа-
рението на вода, така че не само да ароматизи-
ра, но и да овлажнява въздуха в стаята.
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Умни ли сте

в любовта?
Февруари е месецът на любовта.

Затова не е лошо човек да провери
своята сексуална интелигентност.
Или поне така твърди американс-
ката социоложка Шиър Хайт, която
е автор на този тест. Тя е разрабо-
тила въпросите, за да провери до-
колко нейните студенти по полити-
чески науки в Токийския универси-
тет са наясно с капаните, които за-
лага любовта. Но този тест ще поз-
воли и вие да измерите своя коефи-
циент на сексуална интелигентност.
Гениите в любовта могат да пос-
тигнат максималния брой от 30 точ-
ки. Ако обаче се окажете "недоучен
в леглото", не се отчайвайте - прие-
мете го с чувство за хумор.

1. Колко сексуални партньори е
нормално да има човек през живо-
та си?

А) Колкото може по-малко - 0 точ-
ки

В) Не повече от 10-15 - 1 точка
С) Колкото може повече - 2 точ-

ки
D) Няма норми - 3 точки
2. Как постъпвате с партньора,

когато сексът не се получи?
А) Утешаваме се, че следващия

път ще е по-добре - 0 точки

Ако човек се прозява, то-
ва невинаги означава, че е
уморен или му е скучно. На-
пълно възможно е той да
тренира мозъка си или то-
ва да е просто симптом на
някакъв здравословен проб-
лем. Всичко зависи от това
колко често се случва.

Най-вероятно малцина
знаят какво се случва в ор-
ганизма им, когато отворят
широко уста и първо вдишат,
а след това издишат шумно
голямо количество въздух.
Защото прозявката е не са-
мо автоматична реакция, а
нещо повече. Тя е изключи-
телно полезна за тялото, ка-
тегорични са лекарите. По
думите им на първо място
нуждата от прозявка се по-
ражда при недостиг на кис-
лород в главния мозък. То-
гава се отключва механизъм
за спешна помощ - а имен-
но доставка на кислород до
клетките, изграждащи сиво-
то вещество на човека, и из-
веждането на излишните ко-
личества въглероден диоксид.
По този начин мозъкът се
"охлажда", или иначе казано
- защитен е от прегряване.

Прозяването ободрява.
Самото действие активизира
мозъка и действа тонизира-
що, когато човек се е уморил
и изпадне в сънливо състоя-
ние. Характерно е при преу-
мора, скука или монотонна
работа. Както вече стана яс-
но, прозявката доставя голя-
ма доза кислород. Но пара-
лелно с това засилва и при-
тока на кръв. Или иначе ка-
зано, тя е нещо като гим-
настика за мозъка. Лошото
е обаче, че ефектът от това
упражнение е временен, за-
това човек в някакъв момент

ТЕСТ

В) Не говорим за това, тъй като
не е важно - 1 точка

С) Веднага или малко по-късно
го обсъждаме - 2 точки

D) Отправяме си упреци - 3 точ-
ки

3. Обсъждате ли с партньора си
пози, които бихте искали да опи-
тате?

A) Не, не се осмелявам да гово-
ря за това - 0 точки

B) Не се нуждаем от нови пози -
1 точка

C) Не, но се опитвам да подска-
жа желанията си - 2 точки

D) Да, винаги обсъждам това с
него - 3 точки

4. Кой израз бихте употребили,
за да обясните какъв партньор тър-
сите?

A) Трябва да изглежда преди
всичко добре - 0 точки

B) Хубавите хора са по-добри - 1
точка

C) Трябва не само да изглежда
добре, но и да има приятен харак-
тер - 2 точки

D) Ако връзката ще е дълга, ха-
рактерът е по-важен от външността
- 3 точки

5. Представете си, че живеете с
партньор, с когото се разбирате доб-
ре. И изведнъж ви се отваря пара-
шутът с човек, който страшно ви
привлича. Как ще постъпите?

A) Една изневяра нищо не озна-
чава - 0 точки

B) Ще изневеря, ако знам, че ще
остане в тайна - 1 точка

C) Ще поискам разрешение от
партньора си - 2 точки

D) Няма да се поддам, партньо-
рът ми не го заслужава - 3 точки

6. Как се сдобрявате след тежка
кавга?

A) Първо секс, после сдобрява-
нето - 0 точки

B) Първо сдобряване, после секс
- 1 точка

C) Сдобряваме се, но нямаме ве-
че желание за секс - 2 точки

D) Сексът изглажда почти всич-
ки противоречия - 3 точки

7. Как се отнасяте към хомосек-
суалните?

A) Нуждаят се от лечение - 0 точки
B) За мен не е ненормално - 1

точка
C) Разбирам ги, но се старая да

ги избягвам - 2 точки
D) Не съм против, разбирам ги

- 3 точки
8. Как се държите при първа сре-

ща в леглото?
A) Ако новият ми партньор ме

увери, че няма СПИН, не използ-
ваме презерватив - 0 точки

B) Не обичам презервативите и
обикновено рискувам - 1 точка

C) Пращам партньора си на прег-
лед, за да е сигурно, че няма да ме
зарази с нещо - 2 точки

D) Настоявам да използваме пре-
зерватив - 3 точка

9. Колко често трябва да прави
секс двойка, която отдавна е заед-
но?

A) През ден - 0 точки
B) Веднъж в месеца - 1 точка
C) Два пъти в месеца - 2 точки
D) Един-два пъти седмично - 3

точки
10. Кога е голяма вероятността

жената да забременее?
A) По време на цикъла - 0 точки
B) През първите дни след месеч-

ния цикъл - 1 точка
C) Малко преди цикъла - 2 точки
D) По средата между два цикъ-

ла - 3 точки
РЕЗУЛТАТИ
Под 5 точки. Определено има

какво да се желае. Навярно сте ста-
ромоден и се придържате към отми-
нали представи за любов и секс.
Време е да се промените радикално.

6-15 точки. Познанията и уме-
нията ви са средна хубост. Трябва
да повишите "квалификацията" си
в леглото. Този тест ще ви покаже,
че е нужно да се усъвършенствате.

16-24 точки. На прав път сте.
Вие сте много интелигентен в лег-
лото и разполагате с достатъчно зна-
ния. Това ще ви позволи да постиг-
нете удовлетворение в любовта.

Над 25 точки. Вашият коефици-
ент на сексуална интелигентност е из-
ключително висок. Познанията ви из-
дават богат опит и смело мислене.
Вероятно сте щастлив в любовта.

Прозяването е гимнастика за мозъка
Ако се случва често, говори за предстоящ инсулт, а ако липсва - за шизофрения

все пак трябва да си осигури
необходимата почивка.

Група учени пък наскоро
установиха, че дори децата
в утробата на майката също
се прозяват. Феноменът се
наблюдава след 12-ата сед-
мица от бременността. А из-
следователите смятат, че
най-вероятно по този начин

сизъм (скърцане със зъби по
време на сън). През деня те
трябва многократно да се
прозяват, правейки дълбоки
вдишвания и шумни издиш-
вания, тъй като това пре-
махва мускулното напреже-
ние в челюстта. При летене
в самолет пък на хората чес-
то им заглъхват ушите за-
ради разликата в налягане-
то. Тъй като кухината на
средното ухо на евстахиева-
та тръба е свързана с глът-
ката, прозяването изравня-
ва налягането и облекчава
това неприятно състояние.

Липсата на желание за
прозявка говори за някакъв
психически проблем, катего-
рични са специалистите. По
правило, ако някой се про-
зява, това е заразно и окол-
ните неминуемо също започ-
ват да го правят. Оказва се
обаче, че ако не бъде пре-
дизвикана ответна реакция,
това е знак за нарушени со-
циални механизми на адап-
тацията или за заболявания
като шизофрения и аутизъм
например.

Честото прозяване обаче
също е опасно, твърдят док-
торите. Ако човек часове на-
ред отваря широко уста, то
това може да е симптом на
исхемична болест на сърце-
то или аневризма - неестес-
твено разширяване на аор-
тата. Изследвания сочат, че
близо 80% от пациентите с
инсулт около седмица преди
началото му изпадат в със-
тояние на често прозяване.
По този начин частично се
компенсира намаленият
приток на кислород към мо-
зъка в резултат от наруше-
на еластичност на склерози-
ралите мозъчни артерии.

се стимулира развитието на
главния мозък на детето.

Друг любопитен и малко
познат факт е, че прозява-
нето предотвратява развити-
ето на пневмония. Когато
човек отваря широко уста, в
този акт се включват долни-
те части на белите му дро-
бове. Те не работят при дру-

ги условия, уточняват спе-
циалистите. Според тях то-
зи механизмът позволява да
се заздрави дихателната сис-
тема и да се предотвратят ус-
ложненията при наличието
на грип или настинка.

Този акт, макар обявен за
некултурен,  е полезен и за
тези, които страдат от брук-
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Електронното здравео-
пазване все още е мит, въп-
реки че за него вече са по-
харчени над 30 млн. лева, и
то е постоянен приоритет
на всички правителства
през последните 17-18 годи-
ни. Институциите са дейс-
твали неефективно, кате-
горични са от Сметната па-
лата.

България все още няма
изградена интегрирана
здравно-информационна
система, която да осигурява
необходимата информация
за нуждите на потребители-
те и за трансграничния об-
мен на здравни данни. Това
беше един от основните из-
води в доклада на Сметната
палата, която неотдавна
провери дейността по изг-
раждането на електронното
здравеопазване в периода от
началото на януари 2012 г.
до края на юни 2016 г. Пе-
риодът обхваща работата на
шестима министри на здра-
веопазването, петима упра-
вители на Националната
здравноосигурителна каса
(НЗОК) и шестима директо-
ри на Националния център
по обществено здраве и ана-
лизи.

Експертите бяха катего-
рични, че на фона на бър-
зото развитие на електрон-
ното здравеопазване в дру-
гите европейски държави об-
менът на данни в реално
време между информацион-
ните системи и регистрите у
нас продължава да бъде не-
постигнато предизвикателс-
тво.

Изграждането на елект-
ронното здравеопазване е
правено в условията на чес-
ти структурни и кадрови про-
мени както по високите уп-
равленски нива, така и на
ниво експерти. Не е създа-
дена ефективна система за

координация и съгласуване
на действията, проектите и
обществените поръчки меж-
ду институциите, което по-
ражда условия за неефикас-
но разходване на публични-
те средства и забавяне в ре-
ализацията на стратегичес-
ките приоритети.

Първите идеи за въвеж-
дане на електронно здравео-
пазване у нас практически
датират от 1999 г., когато "ба-
щата на реформата" и ресо-
рен министър в кабинета
"Костов" - д-р Илко Семер-
джиев, реши да модернизи-
ра сектора . За съжаление
той не успява да реализира
този проект. Договорът с
американската компания
"Аремис Софт" беше на
стойност 7 млн. лева, но
компанията получи само по-
ловината от парите. Проек-
тът беше прекратен от тога-
вашния директор на касата
д-р Никола Василев. Според
последвалите две одиторски
проверки - на българската
"Информационно обслужва-
не" и словенската компания
"Инфонет", развалянето на
договора е било неоснова-
телно, но така или иначе то-
ва постави "първия прът в
колелата" на информацион-
ната здравна система.

Проблемът с изграждане-
то на софтуера на здравната
каса остава нерешен и през
4-годишния мандат на НДСВ
въпреки амбициозната прог-
рама на тогавашния здравен
министър Славчо Богоев. Той
дава известен тласък в тази
посока и в края на мандата
си обявява търг за доизграж-
дането на информационната
система на касата. В него се
включват шест технологични
гиганта - "Хюлет Пакард",
"Ай Би Ем", "Сименс", "Ора-
къл-България" и два между-
народни консорциума. Цено-

вите им оферти варират от
3,5 до 7 млн. евро. Полити-
ческите лобита са силни и
всеки натиска НЗОК за при-
емането на офертата на не-
говия фаворит.

"Поне 20 млн. евро са
нужни за въвеждането на
електронни здравни карти от
1 януари 2007 г., които да
заменят здравните книжки",
съобщи тогава здравният
министър Славчо Богоев
пред медиите. По думите му
картите ще съдържат мини-
мум информация за пациен-
та - алергии, кръвна група
и данни дали си е плащал
осигуровките. На първо вре-
ме пластиките ще са задъл-
жителни за българите, кои-
то пътуват в ЕС. Те ще са
единственият документ, кой-
то ще им дава право на без-
платна спешна медицинска
помощ извън страната.

"Пациентите ще плащат
по 10-12 лева за карта",
обяснява още Богоев. Пари-
те щели да дойдат от дър-
жавния бюджет и от евро-
пейските фондове. За да има
електронна здравна карта, е
нужно здравната каса да има
и цялостна информационна
система. Тя щяла да бъде го-
това най-късно до 2 години
и щяла да струва около 14
млн. лева.

Плановете на Богоев са
до 2010 г. 90% от здравните
услуги у нас да бъдат дос-
тъпни чрез електронна кар-
та. Дотогава трябвало да се
изгради здравно-информа-
ционен портал, пилотен про-
ект за телемедицината и за
електронно изписване на ле-
карства. Въпреки амбициоз-
ната му програма мандатът
на кабинета "Сакскобурггот-
ски" изтича и на власт идва
тройната коалиция. Това за
втори път замразява проек-
та е-здравеопазване у нас.

Според признанията на
различни шефовете в НЗОК
до средата на 2005 г. инвес-
тициите в софтуер и хардуер
са на обща стойност 60 млн.
лева, но все още няма изг-
радена интегрирана инфор-
мационна система. Въпреки
това експертите не се отказ-
ват от идеята, защото ней-
ната липса води до изтича-
нето на милиони от бюдже-
та на институцията. "Въвеж-
дането на електронното здра-
веопазване в България би
спестило 100 млн. лв. годиш-
но, но то е въпрос на поли-
тическа воля", заявява пред
журналисти лидерът на по-
литическо движение "Соци-
алдемократи" Николай Камов
по време на представянето на
национална стратегия за раз-
витие на е-здравеопазване-
то в края на 2005 г. Страте-
гията е изработена от фон-
дация "Електронно здравео-
пазване в България" и Инс-
титута за икономика и меж-
дународни отношения. Тя е
подкрепена и от тогавашния
шеф на БЛС д-р Андрей Ке-
хайов. "Чрез електронното
здравеопазване ще се подоб-
ри качеството на услугите, ще
се следят строго разходите,
направени за лекарства, пъ-
тят на пациента по клинич-
ни пътеки, ще се отчита са-
мо реално извършена дей-
ност. Подобряването на ка-
чеството обаче вероятно ще
доведе и до по-високи цени
на услугите. Тогава ще тряб-
ва да се обясни на гражда-
ните, кой ще доплаща по-ви-
соките цени и колко средства
ще отдели за това държава-
та", заявява пред журналис-
ти д-р Кехайов.

Всъщност въпреки липса-
та на политическа воля
всички са категорични, че
ако електронното здравео-
пазване не се въведе скоро,

България ще остане в "ин-
формационно гето". По вре-
ме на кръгла маса "Елект-
ронното здравеопазване -
следващата стъпка в здрав-
ната реформа" здравният
министър в кабинета "Ста-
нишев" проф. Радослав Гай-
дарски подчертава, че управ-
ляваното от него ведомство
"има готовност да предпри-
еме необходимите мерки и
да окаже съдействие на всич-
ки организации, които се ан-
гажират с изготвянето на е-
здравеопазване".

През февруари 2006 г. се
сформира междуведомствена
група, която до края на март
трябва да предаде поредната
стратегия за приложението
на електронното здравеопаз-
ване у нас. Държавата се
споразумява за отпускането
на първи транш от 3,5 млн.
евро по споразумение със
Световната банка. А от здрав-
ното министерство твърдят,
че парите се отпускат за изг-
раждането на информацион-
ната система на НЗОК.

Експертите обясняват, че
в началото на 2007 г. всеки
пациент ще има електронна
карта, която ще съдържа лич-
ните му данни - кръвна гру-
па, заболяванията, от които
е страдал, методите, по кои-
то е лекуван, имената на
докторите, които са го леку-
вали, и т.н. Е-картата ще да-
ва актуална осигурителна и
здравна информация при из-
бора на лечебно заведение
или фонд за допълнително
здравно осигуряване. Тя ще
замени здравните книжки и
ще е персонална за всеки чо-
век. В болниците пък ще се
съхранява електронно досие.

"Намеренията на здрав-
ното министерство са до
края на 2006 г. да стигнем
до документ, който да наме-
ри политическа подкрепа на

Е-здравеопазването удари на камък
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високо ниво - например Ми-
нистерски съвет. Тогава ще
стане ясно кой от всички мо-
дели на информационно
здравеопазване, известни по
света, ще приемем и ще ра-
ботим в следващите 6-7 го-
дини", обяснява и замест-
ник-здравният министър
д-р Валери Цеков. Според
него не е далеч времето, в
което ще "потекат потоците
от данни, на базата на кои-
то ще се правят анализи и
прогнози за развитието, кон-
трола и финансирането на
здравната система".

"Страните - членки на
ЕС, са поели ангажимент да
въведат електронното здра-
веопазване до 2010 г.", зая-
вява Даян Уайтхауз от Ге-
нерална дирекция "Инфор-
мационно общество" към Ев-
ропейската комисия в опит
да насърчи българското пра-
вителство за по-активни
действия в тази посока. За
съжаление обаче в края на
2007 г. - 8 години след поя-
вата на самата НЗОК, и то
след серия скандали, разтрог-
ване на договори и съдебни
дела, у нас все още няма ин-
тегрирана информационна
система. А от касата не ус-
пяват да задължат лекарите
да се отчитат само на елект-
ронен носител и в повечето
кабинети документите се пи-
шат на ръка като в XIX век.

Все пак е направена една
малка крачка. През февруа-
ри 2007 г. на 1000 хронич-
но болни пациенти от Слив-
ница са раздадени е-карти.
А здравният министър проф.
Радослав Гайдарски обявява
началото на пилотния про-
ект за е-здравеопазване.
"След 8 месеца, ако резулта-
тите са положителни, ведна-
га ще започнем въвеждане-
то на картите в цялата стра-
на", казва министърът пред
журналисти.

Единната електронна сис-
тема в Сливница свързва па-
циентите на 7 джипита с 4
аптеки в града. Те получиха
безплатно лична електронна
карта. Лекарят и пациентът
трябва да я поставят в четя-
що устройство, свързано с
базата данни на регионал-
ната здравна каса. Джипи-
то получава информация на
компютъра си дали пациен-
тът е здравноосигурен, как-
ва е кръвната му група, има
ли трансплантирани органи,
от какво е боледувал и дру-
ги. След прегледа докторът
пише рецептата в компютъ-
ра си, а не на бланка.

С картата си пациентът
отива в аптеката, там се
повтаря описаната процеду-
ра с поставянето на картата
в четящо устройство и по-
лучава медикаментите. Това
също се отбелязва в касата.
Схемата е разработена от
консорциум между компании
ICW, "Сиско" и "Контракс".
Не се съобщава обаче каква
е стойността на проекта.

През същата година
НЗОК успява да наложи
електронното отчитане, кое-
то обхваща 154 болници. То-
ва струва 3 млн. лена, като
парите са взети като заем
от Световната банка още
през 2004 г. Тогава е започ-
нало и обучението на спе-

циалисти, които да пишат
отчетите на болниците в
компютър.

Любопитен е фактът, че
първата електронна рецепта
у нас е била издадена и из-
пълнена едва в началото на
октомври 2007 г. Пациентът
е Славчо Йорданов, на 77-
годишна възраст, от град
Сливница. А на демонстра-
цията присъстват както здрав-
ният министър проф. Гайдар-
ски, така и министърът на
държавната администрация
Николай Василев, експерти от
МЗ, МДААР, фондация
"Електронно здравеопазване",
джипита и фармацевтите от
града, които са включени в
пилотния проект.

В началото на 2008 г. по
време на третата конферен-
ция "Информационни и ко-
муникационни технологии
за здравеопазването" се от-
чита, че проектът в Слив-
ница е дал добри резултати
и се преминава към изграж-
дането на Национален здра-
вен е-портал, към който е
генерирано внедряването на
личен електронен здравен

подпис. Идеята е на Минис-
терство на здравеопазване-
то, но ще се изпълнява в
партньорство с Министерс-
твото на държавната адми-
нистрация и ще обхване 40
хил. държавни чиновници.
Изчисленията на бизнеса са,
че за целта ще са необходи-
ми 1,2 млн. лева без ДДС.

Една година по-късно
проектът все още е на ниво
обсъждане и съгласуване.
Най-вероятно заради смяна-
та на проф. Гайдарски с д-р
Евгени Желев, който сяда в
министерския стол за около
12 месеца - време, което е
недостатъчно да се постигне
някакъв съществен напредък.
Ето защо в края на мандата
на кабинета "Станишев" се
отчита, че е направена мал-
ка крачка в посока към е-здра-
веопазването.

В края на 2009 г., по вре-
ме на Петата национална
конференция по електронно
здравеопазване, първият
здравен министър от първия
кабинет "Борисов" - д-р Бо-
жидар Нанев, на конферен-

ция заявява, че ще работи
за ускореното въвеждане на
единната информационна
система. Държавните чинов-
ници, които от 2007 г. очак-
ват здравните си карти, ще-
ли да ги получат до няколко
месеца.

Той обаче е уволнен след
скандал за договаряне на ан-
тигрипни лекарства, а него-
вият наследник на поста -
проф. Анна-Мария Борисо-
ва, заявява в началото на
май 2010 г., че електронна-
та здравна карта ще бъде въ-
ведена до 7-8 месеца с цел
да се прекрати източването
на средства от НЗОК. Ин-
формацията в нея ще се съх-
ранява в чип, подобно на
банковите карти. Пластики-
те ще се издават само на хо-
рата със здравни осигуров-
ки, което ще им гарантира
получаването на безплатни
медицински услуги в държав-
ните и общински болници.
А от БЛС предлагат е-кар-
тата да съдържа и пръстов
отпечатък на пациента, за
да се гарантира, че само той
ще има достъп до информа-

цията в нея. Лекарите, сто-
матолозите и фармацевтите
пък задължително ще имат
електронен подпис, за да мо-
гат да влизат в е-досиетата
на българите.

В края на 2010-а д-р
Иван Костов, който по оно-
ва време е директор на АГ
болница "Шейново" и дъл-
гогодишен председател на
фондация "Електронно здра-
веопазване", предлага лич-
ната карта да се използва и
като електронно здравно до-
сие. Идеята му е това да ста-
ва чрез MRZ линията в дол-
ния край на документа за са-
моличност, с който разполага
всеки пълнолетен български
гражданин.

Междуведомствената ко-
мисия, сформирана по на-
реждане на проф. Борисова,
подкрепя идеята на д-р Кос-
тов, като обяснява, че така-
ва практика има в страни
като Португалия, Швеция и
Дания. Освен това щели да
се спестят пари, тъй като за
издаването на здравни кар-
ти в Словения например би-

ли похарчени 10 млн. евро.
Предложението на експерти-
те е в личните карти да се
добави втори чип, а достъ-
път до информацията в не-
го да става чрез пръстовия
отпечатък на човека. БЛС
пък допълва, че е редно в
тези карта да влезе и инфор-
мацията за здравните внос-
ки, пенсионните осигуровки
и дори за личните застра-
ховки, които човек си е нап-
равил.

През 2011 г. обаче се
оказва, че здравната карта,
която допреди няколко месе-
ца е била топ приоритет на
управляващите, вече не е на
дневен ред. Вместо нея се
лансира създаването на ин-
тегрирана система, която
обаче не се очаквало да за-
работи в пълната си цялост
преди 2020 г. Министър на
здравеопазването вече е д-р
Стефан Константинов, чия-
то визия е различна от тази
на предшествениците му. То-
ва става ясно по време на
поредната Национална кон-
ференция, чийто специален
гост е еврокомисар Джон Да-

ли. На форума става ясно,
че е-картата, за която досе-
га се е говорило като за не-
що "почти готово", всъщност
е безполезна, тъй като няма
инфраструктура, т.е. система,
чрез която да се разчита ин-
формацията в нея.

"Досега е работено на
парче и похарчените средст-
ва са със спорен ефект. Но е
дошло времето с подкрепата
на ЕК страната ни да под-
готви проект за интегрира-
на информационна система
в здравеопазването, в която
да се обединят както е-кар-
тите, е-досиетата и е-рецеп-
тите, така и телемедицина-
та", заявява д-р Константи-
нов и съобщава, че бивши-
ят министър на админист-
рацията Николай Василев и
НЗОК са похарчили почти
2 млн. лева за безсмислен
здравен портал и създаване-
то на е-досиета на 40 000
чиновници, в които хората
не можели да влизат заради
липсата на е-подписи.

След редица дискусии и
обсъждания все пак се сти-

га до идеята всички бълга-
ри да разполагат с електрон-
ни здравни карти през есен-
та на 2013 г. Обмисля се и
въвеждането на е-рецепти в
София. Започва харченето
на нови 9,7 млн. лв. за по-
редната разработка на е-до-
сие, е-рецепта и е-болничен
лист. Парите идват по евро-
пейската оперативна програ-
ма "Човешки ресурси", кои-
то чрез договор между соци-
алното и здравното минис-
терство се прехвърлят от То-
тю Младенов на д-р Конс-
тантинов.

И все пак на фона на
пълната какофония НЗОК се
сдобива с информационна
система, в която се отразя-
ва всяко движение на паци-
ент и платените за него ус-
луги от страна на касата -
от преглед при личния ле-
кар, през изписаните лекар-
ства до престоя му в болни-
ца. Данните се трупат в ба-
зата и във всеки един мо-
мент експертите могат да ка-
жат за кого и какво е похар-
чено, какви са разходите за
лекарства, колко пари полу-

чават болниците и т.н.
По време на Осмата на-

ционална конференция по
електронно здравеопазване
наследничката на д-р Конс-
тантинов Десислава Атана-
сова препотвърждава анга-
жимента на управляващите
(втория кабинет "Борисов").
Но не се прави нищо друго,
освен да се изчаква краят на
съдебните дела, които се во-
дят от различни фирми, учас-
твали в провалени търгове,
писали неясни концепции
или реализирали хаотични
и безсмислени проекти през
годините.

В края на 2014 г. на сай-
та на ресорното министерс-
тво се появява проектопрог-
рама за развитие на елект-
ронното здравеопазване. Тя
включва три периода до 2020
г., за които е планирано об-
що финансиране от 54 млн.
лева, като повечето проекти
трябва да бъдат реализира-
ни по Оперативна програ-
ма "Добро управление", с
много малко национално
финансиране.
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По време на секс сърце-
то изпитва същото нато-
варване, каквото и при из-
качването до втория етаж,
твърдят кардиолозите. За-
що тогава някои мъже се
страхуват да правят любов,
след като са преживели ин-
фаркт, макар да са в състо-
яние да "превземат" стъл-
бите с лекота? На този въп-
рос ще се опита да отгово-
ри "Енциклопедия Здраве",
след като се консултира със
специалисти по темата.

Една четвърт от мъжете
изцяло се отказват от сексу-
алния си живот, след като
са преживели сърдечен прис-
тъп или инфаркт на миокар-
да, показват данните от но-
во проучване. Те обаче тряб-
ва да знаят, че сърдечносъ-
довите проблеми не са ос-
нование за развяване на "бя-
лото знаме" в леглото.

Първото, което трябва да

Ефектът
на втория
етаж

Изкачването на
стълбите е
най-добрият
тест за това
кога мъжът може
да прави секс
след инфаркта

се уточни, е, че редовният
секс принципно е предпос-
тавка за по-добро здравос-
ловно състояние. Има ня-
колко изследвания, които по-
казват, че продължителност-
та на живота при мъжете с
2-3 полови контакта седмич-
но е по-висок в сравнение с
онези, които правят секс вед-
нъж месечно. Не бива да се
подценява и фактът, че ин-
тимността е предпоставка за
семейна хармония.

Здравните ползи за сърце-
то от секса са сходни с тези
на умерена тренировка, кате-
горични са кардиолозите. Ос-
вен това при подобни зани-
мания се отделят полезни ен-
дорфини, намаляващи стре-
са, засилващи имунитета и
повишаващи самочувствието
на мъжете. Ето защо те не
бива да се отказват от него.

И тук трябва да се уточ-
ни, че палавите занимания

Страстта не води до инфаркт
Хората, които нямат никакви сърдечносъдови проб-

леми и предпоставки за възникване на такива, не бива
да се притесняват от това, че по-бурните интимни пре-
живявания могат да ги доведат до инфаркт. Дори прека-
ралите инфаркт, който не им е оставил сериозни и трайни
увреждания на сърдечносъдовата система, не би тряб-
вало да се притесняват от повторни инциденти. Проуч-
вания по темата показват, че сексуалната активност след
инфаркт носи минимален риск от причиняване на ре-
цидив. Но за да е напълно сигурен човек, че е в състо-
яние да изпълнява сексуалната си функция, трябва да
обсъди щателно състоянието си с лекуващия го лекар.

Ако са ви поставили стент
Мъжете, които са претърпели операция за поставя-

нето на стент, също трябва да спазват някои предпаз-
ни мерки. Те са сходни с тези при инфаркт. Най-добре
е като за начало мъжът да изчака няколко седмици,
преди да се натовари с каквото и да било движение, в
това число и със секс. Дори ходенето, изкачването на
стълби и повдигането на тежести се отразяват зле и
предизвикват задъхване, гръдна болка, стягане и дис-
комфорт във врата. Към интимните ласки човек може
да се върне едва след като тези симптоми отшумят
напълно.

Как да възстановим ерекцията?
Понякога след инфаркта действително възникват проб-

леми с ерекцията, които нямат нищо общо със сърцето.
Статистиката показва, че при мъжете след 55-годишна
възраст възникват засечки в леглото дори те да не са
преживели сърдечен инцидент. Освен това изчезващата
ерекция обикновено е сигнал за приближаващ инфаркт,
а не обратното. Специалистите са категорични, че им-
потентността е свидетелство за развитието на коронар-
на болест на сърцето, на чийто фон се получава инфар-
ктът.

Нарушенията в проходимостта на кръвоносните съ-
дове в пениса са продукт на същите процеси, които са
отговорни и за запушването на коронарните артерии.
Ето защо, ако при мъжа внезапно се появи засечка в
леглото, трябва задължително да се мисли за кардиоло-
гичен проблем.

Ако трудното постигане на ерекция се появи на фона
на инфаркта, тогава мъжът трябва да се консултира с
кардиолог и сексолог. Желателно по време на прегледа
да присъства и жената, тъй като тя не бива да притиска
и така да стресира съпруга си след сърдечния инцидент,
а да се научи как да му помогне в неговото завръщане
към интимността.

Що се отнася до таблетките за сексуална мощ, те
могат да се използват половин година след инфаркта.
Или поне така твърдят фармацевтите. Естествено, мъ-
жът трябва да се консултира с лекуващия го лекар, дори
и да приема само хранителни таблетки на билкова ос-
нова. Някои от тях биха попречили на основното лече-
ние, а това е опасно.

Според кардиолозите не е нужно мъжът да е тигър в
леглото след инфаркта, а да възстанови интимността си
и да получи нужното удоволствие, без да излага на риск
сърцето си.

в леглото след преживян ин-
фаркт всъщност са безопас-
ни. Или поне така твърдят
експертите от Американска-
та сърдечна асоциация. Доб-
рата новина е, че мнението
им се споделя и от родните
кардиолози, макар те рядко
да обсъждат този деликатен
въпрос със своите пациенти.

Според специалистите пе-
риодът, който човек трябва да
изчака, преди отново да за-
почне да прави секс, е от ня-
колко седмици до 2 месеца
след сърдечния инцидент.
Всичко зависи от това дали
мъжът е в състояние да изка-
чи 20 стъпала за 10 секунди,
като взима по две наведнъж.
Ако няма проблем (не се за-
дъхва, не получава бодежи в
гърдите и не му се вие свят),
той може да се отдаде на ин-
тимни ласки, без да натовар-
ва сериозно сърцето си.

Според лекарите има още

нещо, което преживелите ин-
фаркт трябва да направят, за
да елиминират рисковете от
повторен сърдечен инцидент
- да избягват тежките храни
и алкохол преди секс, както и
да са добре отпочинали, пре-
ди да се отдадат на ласките
на любимата. Експериментите
в леглото също не са препо-
ръчителни. Кардиолозите съ-
ветват мъжете да се придър-

жат към обичайните пози, и
то с постоянния партньор,
тъй като всяко по-голямо въл-
нение може да ускори сърце-
биенето и да повиши риска
от нов сърдечен пристъп.

Често след прекаран ин-
фаркт могат да се появят из-
вестни смущения в еректил-
ната функция. Затова след
консултация с лекар някои
мъже започват да взимат
стимулиращи ерекцията ме-
дикаменти. Те обаче не тряб-
ва да се пият в комбинация
с лекарствата за сърце, за-
щото смесването им може да
е опасно и състоянието да
се влоши рязко.

Преживелите инфаркт съ-
що така трябва да са под-
готвени психически, че сек-
сът може да не е същият ка-
то преди. Изследванията по-
казват, че около 30% от мъ-
жете, претърпели сърдечен
пристъп преди 55-годишна
възраст, имат проблеми в
леглото. При 25% от тях се
наблюдава еректилна дис-
функция, при 19% - липса
на сексуално желание, а при

16% - страх от лошо сексу-
ално изпълнение. Така че
пациентите трябва да се съ-
образят с някои физиологич-
ни особености и са по-спо-
койни в интимните игри.

След инфаркт много мъ-
же се страхуват от секса, но
ако те са в състояние да из-
качат 20 стъпала за 10 се-
кунди, могат да се върнат
към интимните ласки.
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Персийската котка е ед-
на от най-царствените кот-
ки изобщо. Тази пухкава пи-
сана с достолепна походка е
едно от най-милите и га-
льовни животни, което мо-
же да отглеждате в дома
си.

Породата персийски кот-
ки е и една от най-старите,
съществували някога. Дан-
ни за нея има от 17-ти век,
когато се предполага, че е
изнесена тайно от Персия,
днешен Иран, и е пренесе-
на в Европа. Породата е
смятана за една от най-
изящните и красиви и отто-
гава до днес се радва на за-
видни грижи и внимание.
Много от експертите са на
мнение, че персийската кот-
ка, която познаваме днес, е
пряк наследник на Фелис
Либика - африканските ди-
ви котки, които и до днес мо-
гат да бъдат срещнати в
Азия и Африка.

Îòãëåæäàíå
âêúùè

От хилядолетия персий-
ките се отглеждат с особено
внимание. Те не биха оце-
лели и ден навън. Поради
това, ако сте в къща, то
имайте предвид, че персий-
ката не само ще седи вътре,
но и ще приватизира най-
удобното и топло място в
нея. Много внимавайте да
не излиза неконтролирано
навън, защото никога не е
имала допир с подобна на-
турална среда.

Îòãëåæäàíå
â àïàðòàìåíò

Апартаментът е перфект-
ното място за отглеждане на
персийска котка. Единстве-
ния недостатък са топките
косми, които тя остава след
себе си. Гъстата и дълга ко-
зина на персийската котка
изисква ежедневна поддръж-
ка. Тя се разресва всеки ден.
Някои стопани предпочитат
да подстрижат любимеца с
т.нар. лъвска прическа, коя-
то задължително се прави
при добър фризьор.

В къща или в апартамент
отглеждането на персийска
котка у дома е много удобно
и приятно занятие. Тези жи-
вотни създават една непри-
нудена и спокойна атмосфе-
ра.

Въпреки всичко грижата
за персийската котка изиск-
ва немалко усилия. Ако сте
подстригали козината или
сте избрали просто да я по-
чиствате редовно от дивани-
те, идва къпането. Добре е
животинката да свикне от
малка. В противен случай ще
ви се наложи да използвате
сухи шампоани под форма-
та на пудра, които да замес-
тят обикновеното къпане.

Õðàíåíå
Храненето на персийка-

та е от особено значение за
цялостното й здраве. Мал-
ките котенца се хранят 3-4
пъти дневно с пълноценна
храна. При възрастните тя
трябва да е съобразена с ин-
дивидуалните нужни на кот-
ката. Във всеки случай е не-
обходимо да има прясна во-
да по всяко едно време. При

възрастните котки загубата
на апетит не е притеснител-
на, освен ако не продължа-
ва с дни.

Ïåðñèéñêà êîòêà
è äðóãè äîìàøíè
ëþáèìöè

Персийката е игрива, до-
като не й писне или не я
домързи много. Разбира се
перфектно с други животни,
независимо дали са котки
или кучета. Смята се за един
от перфектните домашни лю-
бимци.

Ïåðñèéñêà êîòêà
è äåòå

Персийките са едни от
най-любвеобилните и из-
пълнени с доверие към сто-

паните си животни. Обичай-
но си избира един член от
семейството, когото гледат с
обожание в очите и ходят по
петите му. Характерна тях-
на черта е, че обичат да си
играят с деца. За разлика от
други котки, персийката ни-
кога няма да ги одраска, до-
ри да са много буйни и па-
лави. Когато не харесва не-
що, тя просто се отдръпва
на избрано от нея място.

Както всяка котка, така и
персийката има своя ясно
изразен характер. За разли-
ка от повечето двойки, ро-
лята при тази порода като
че ли са разменени. Мъж-
кият персиец е по-нежният
и любвеобилен, докато жен-
ската е по-своенравна и по-
някога може да покаже ха-
рактер, но никога агресия.

Персийска
котка
Персийска
котка
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От 25 янyaри 2020 г. за-
почва Годината на плъха, в
частност Годината на метал-
ния плъх. Tой e наследникът
на Годината на свинята. Пo
традиция китайската Hова
година настъпва на второто
Hоволyние след зимното
слънцестоене. Целият този
период ще e под влиянието
на плъха - първия знак от
китайския зодиак и начало
на нов 12-годишен цикъл.
Ha Изток плъхът ce свърз-
ва c доста по-положителен
образ, отколкото сме свикна-
ли да го възприемаме. B Ин-
дия например, изобразяват
плъха като ездитно живот-
но на бог Ганеша, в Япо-
ния плъхът e спътник на бо-
га на щастието. B тези стра-
ни, кaкто и в Китай, липса-
та на плъх (мишкa) в дома
или на двора ce счита за тре-
вожен знак.

Kогато плъхът "гризе" -
това e символ на броене на
пари.

B Южен Китай дори мy
ce приписва pолята на ми-
тичен герой, донесъл на
xopата oризовата кyлтypa.

Pодените в Годината на
плъха ca весели, eктроверт-
ни, симпатични и много об-
щителни xopa. Tова първо
впечатление за тях ce oказ-
ва на по-късен етап лъжов-
но.

Зад привидно очаровател-
ната външност и pазкpепос-
тен xapaктер тези xopa ca
много неспокойни и cyетни.
Hедостатъци, които плъхът
ce опитва по всевъзможен
начин да прикрие. B голяма
степен той yспява да потис-
не своята загриженост и
yмело cкрива своите тайни.
Годината на плъха съответ-
ства като перспектива на не-
говите xapaктерни качества
- cyетна и неспокойна, из-
пълнена c опити всичкo да
стане по възможно най-доб-
рия начин, yпоритост и трyд,
тъй като плъхът e доста
трyдолюбив и yпорит.

Ha всички родени в го-
дината на клъха идеално
подхожда евентyална връз-
ка c Бивол, Дракон и
Маймyна. B известна степен

ГОДИНАТА НА ПЛЪХА - какво ни
очаква през 2020 година

имате съответствие на
xapактерите c Kyче, Змия,
Глиган, Тигър и плъх. Изоб-
що не си подхождате c Кон.

Pодените в годината на
плъха ca през 1924, 1936,
1948, 1960, 1972, 1984, 1996,
2008 г. и 2020 г. Te ca обая-
телни, c лекота печелят при-
ятели, винаги ca център и
дyша на компанията. крите-
жават безпогрешен ycет към
xopата. Bceки, който има
нyжда от съвет, спокойно мо-
же да ce допита до тях. Плъ-
ховете обичат и ценят па-
рите. Aкo искате да достави-
те yдоволствие на някой
плъх, подарете мy нещо! A
aкo някой плъх ви ядоса и
искате да го накажете, най-
лесно ще мy отмъстите, oста-
вите ли го cам - това може
категорично да го съсипе!

Годината на плъха e го-
дина на нови начинания.
Hови възможности, любов и
пари. Kато цяло, 2020 г. ще
бъде yспешна.

Hачалото на Годината на
плъха, първите дни на
феврyaри ще ca изцяло пол-
зотворни и изпълнени c мо-
тивация.

Започва една съвършено
нова, чиста и свежа година.

Годината на плъха ще ни
донесе творческa енергия.
Ще ни даде и сигyрността,
че всичкo e възможно. Ще
ни докаже, че всеки e творец
на cобствения си живот и
че имаме силата да бъдем
този, който искаме да бъдем.
Възползвайте ce от всичкo,
кoето предлага 2020 година.
Защо пък и да не поставите
oсновата за нови навици и
действия, които искате да за-
почнете от дълго време.

Mеталният елемент съз-
дава вода, кoето означава
производителност и aктив-
ност за металната промиш-
леност. Te включват: произ-
водство на автомобили и ма-
шини, ИТ, високотехноло-
гична индyстрия, козметикa
и здраве.

Kaðèåðà
Годината на плъха e под

знакa на металния aстрален
елемент, за pазликa от Го-
дината на Свинята, която e
под въздействието на еле-
мента Земя. Bсички дейст-
вия, инициирани тази годи-

на, ще бъдат ръководени от
yспеха. Tрябва да следвате
целите си yверено и pеши-
телно. Tрябва да ce борите,
за да ги постигнете и никога
да не ce oставяте да ce
обезкypажавате от провали,
проблеми или затрyднения.
Въпреки че ще има дни, в
които ще ce oкажете доста
неразyмни, негъвкави и
инатливи, трябва да pазчи-
тате на cобствените си сили
и да pешавате всякaкви
проблеми cами.

Ëþáîâ

След 2019 г., година,
пълна c непредвидими
ситyации и любовни
затрyднения, 2020 г. ще бъ-
де в пъти по-спокойна за
всички зодиакални знаци от
китайския xopocкоп. Любов-
ният живот поема по xaрмо-
ничен път, a комyникацията
ще ви помага да го поддър-
жате в изряден вид. От дрyга
страна, втората половина на
2020 г. ще e обагрена от не-
доверие към партньора ви,
в повечето слyчаи заради из-
невери и отсъствие на чест-
ност. Плъховете ще имат
дългосрочни отношения c
лоялния Бивол, приклю-
ченски настроения Дракон и
yмната Mаймyна. Ho те
трябва да ce въздържат от
отношения c постоянно про-
менящия ce Kон.

Çäðàâå
Пo време на Годината на

Mеталния плъх, oсвен в мо-
ментите, в които изтощени-
ето си казва дyмата, всички
зодиакални знаци ще ce pад-
ват на добро здраве. Втора-
та половина на 2020 г. ще e
изпълнена c енергия, xaрмо-
ничност на цялото тяло, такa
че психическото състояние
ще става все по-добро и по-
добро. И през 2020 г.

спортyването продължава да
e най-доброто лекapство и
трябва да ce практикyва от
всеки един в името на по-
доброто здраве, дълголетие-
то и за цялостното благо-
полyчие.

Êúñìåò
Пpез цялата 2020 г. къс-

метът e на ваша страна, но
трябва да ce възползвате от
него, веднага щом почyкa на
вратата ви. Китайците каз-
ват, че нищо не плаши къс-
мета повече, отколкото кога-
то ce съмнявате в него. Tези,
които ca бързо адаптивни,
ентyсиазирани и действат
бързо, ще могат да гаран-
тират своя yспех.

Годишни символи за къс-
мет, според Фън Шyй:

Числа: 5, 7, 9
Цветове: бяло, жълто, си-

ньо, зелено, сиво и черно
Щастливи дни: 4-и, 8-и,

13-и, 22-ят ден на всеки ме-
сец.

Успех в кaриерата си ще
имат xopата от тези профе-
сии: търговец, xopa на
изкyството, финансов eкс-
перт, правен eксперт, фило-
соф, политик, мyзикант, биз-
несмен, брокep, предприе-
мач, криминалист, детектив,
шпионин, жyрналист, писа-
тел.

Hай-щастливи ще ca след-
ните зодиакални знаци: би-
вол, дракон, маймyна, пра-
се.

Kато цяло, Годината на
Металния плъх ще донесе
благоприятни ситyации, но-
ви възможности, cpещи със
специални xopa, късмет, a
също и балансиране на
ситyации, дилеми и проме-
ни, които могат да ни изва-
дят от нашата зона на ком-
форт. От нас зависи кaк да
ги използваме и ocобено кaк
възприемаме преживявани-
ята, c които ce сблъскваме.
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За повечето хора идеал-
ният ден започва с чаша ху-
баво кафе - и то наистина
принася известна полза за
здравето, тъй като е богато,
на ценни антиоксиданти нап-
ример. Но някои хора бър-
зо след поглъщането на аро-
матната черна напитка усе-
щат негативното й въздейс-
твие. Получават киселини,
стават нервни или ги забо-
лява стомахът. Защото ка-
фето изсмуква водата от
клетките и те се гърчат от
ужас всеки път, когато го
вкарваме в тялото си. За да
възстановим нарушения ки-
селинно-алкален баланс на
организма си, трябва да пи-
ем по 30-40 чаши вода на
ден, което на практика е не-
възможно. Ето защо ви пре-
поръчваме да надникнете
"над ръба на чашата с ка-
фе" и да предприемете мал-
ка промяна в сутрешните си
питейни навици.

1. Чай Матча
Зеленият чай под форма-

та на прах отдавна се е на-
ложил и омагьосва почита-
телите си с нежен до тръп-
чив вкус в зависимост от
времето на беритбата. По от-
ношение на съдържанието си
ободряващата зелена напит-
ка също има какво да пред-
ложи. Матча е особено бо-
гат на важни антиоксиданти
като катехини, витамини и
цинк и не само стимулира
обмяната на веществата, но
повдига и духа. За да си при-
готвим вкусно и питателно
Матча лате, достатъчно е да
добавим към зеления чай
малко бадемово или соево
мляко - идеална комбинация!

2. Комбуча
Комбуча е газирана на-

питка от ферментирал чай,
ценена от хилядолетия и на-
бираща все по-голяма попу-

лярност днес. Наред с изо-
билието от антиоксиданти тя
ни снабдява с ценни проби-
отици и така подобрява в
значителна степен чревната
флора. Във всеки случай при-
готовлението й в домашни
условия изисква повече вре-
ме, като най-напред трябва
да се снабдите с чаената гъ-
ба Комбуча.

3. Чай Йерба мате
Този чай произхожда от

Южна Америка и екзотично-
то му име - Йерба мате -
навява някаква тайнстве-
ност. Но зад него се крие
ободряваща, богата на ко-
феин напитка, която също
като Матча изобилства на
антиоксиданти, витамини и
минерали. Те ни предпазват
надеждно от оксидативните
вреди, които причиняват
свободните радикали. Този
чай с леко тръпчив вкус е
особено приятен, когато се

подслади с мед или сироп
от агаве. Малко растително
мляко също хармонира чу-
десно с характерния му аро-
мат.

4. Напитка от
ябълков оцет
Макар за мнозина да

звучи малко странно, ябъл-
ковият оцет отново е на мо-
да. Той е висококачествен
естествен продукт, който
предлага куп предимства за
здравето. Ябълковият оцет
е богат на витамини и ми-
нерали и ни изпълва с енер-
гия още от сутринта, като

Когато сме млади, много трудно
можем да осъзнаем, че имаме силна
майка. Започваме да разбираме то-
ва по ценностите, на които ни е нау-
чила, когато започнем да пораства-
ме. Най-важното, което тя може да
ни предаде, е силата на духа, но има
и още много други ценни житейски
умения.

1. Умението да решават самос-
тоятелно своите проблеми. Когато
помолите за вода, мама пита рито-
рично: "Не можеш ли да си сипеш
сама?" Всичко е ясно - светът не се
върти около теб и никой не е длъжен
да прави нищо за теб. Научете се
сами да се грижите за себе си.

2. Умението да си признават
грешките. "Кой счупи вазата?" Мал-
ките деца често отричат, че са нап-
равили пакост и често приписват
всичко на своите по-малки братя/сес-
три. Но силните майки ни учат да си
признаваме вината и да отговаряме
смело за своите действия. Човек, от-
гледан от силна майка, лесно се раз-
познава по това качество.

3. Имат силен характер. Защото
силната майка умее да предаде сво-
ята любов и да учи децата си да след-
ват своите мечти.

4. Имат ясна цел и се стремят да
я постигат. Силните майки не просто
внушават чувството, че сме силни,
но и ни учат на целеустременост. Бла-
годарение на тях у нас се появяват
трудни цели и стремеж да доведем
всяка до успешен край.

5. Умеят да казват "не". Много хо-
ра искат да ги обичат и уважават,
затова често се страхуват да отка-
жат нещо на някого и това е един от
големите техни проблеми.

6. Имат правилна самооценка и
се уважават. Мама е първият и, мо-
же би, единственият човек, който ни
обича безусловно. Тя ни показва как-
во е любов и за каква любов сме
достойни. Силната майка ни учи да
се обичаме повече и да бъдем в хар-
мония със себе си, да не се съглася-
ваме на по-малко, отколкото заслу-
жаваме.

7. Осъзнаването, че да поставят
себе си начело на списъка на прио-
ритети, не е егоизъм. Да помагаме
на другите, да сме щедри и благо-
родни са прекрасни качества безс-
порно, но ако сме прекалено добри,
всеотдайни, щедри и не получаваме
нищо в замяна? С времето това мо-
же да ни погуби. Децата на силните

Какъв е човекът, възпитан
от силна майка Психопатите не са

задължително убийци.
Много от тях се дър-
жат и се трудят като
всички нас. Но има ня-
кои характеристики,
които отличават психо-
пата като безпощад-
ност и липсата на ем-
патия, пише Insider.

Често психопатите
изглеждат нормални,
което ги прави трудни
за идентифициране.

Обща черта, която
психопатите обикнове-
но имат, е тяхната ка-
риера. Например мно-
го от тях заемат лидер-
ски позиции поради
своята безскрупулност,
харизма и безстрашие.

Кевин Дутън, бри-
тански психолог и пи-
сател, специализира в
изучаването на психо-
патията, описва видо-
вете работни места, ко-
ито привличат най-мно-
го психопатите. "Функ-
ционалните психопати",
както ги нарича Дътън,
използват своята дал-
новидност, за да успе-
ят в обществото както
всички останали. С
други думи, психопати-
те често живеят като
нормални хора с ня-
колко отличителни чер-
ти, които ги правят раз-
лични.

Ето и кои са 10-те
професии, в които най-
сигурно може да по-
паднете на психопат,
класирани във възхо-
дящ ред по тяхната по-
пулярност.

10. Държавен слу-
жител. Те са идеални
"за поддържане на ре-
да", защото се справят
отлично в кризисни си-
туации, безчувствени
са към другите и са
склонни да бъдат мно-
го интелигентни и ло-
гични.

9. Готвач. Повечето
психопати нямат инте-

стимулира метаболизма. Ос-
вен това притежава антибак-
териално действие и може
да намали броя на вредни-
те бактерии в организма. Та-
ка например ябълковият
оцет има особено благотво-
рен ефект при възпаления
в устната кухина и при сто-
машни киселини. Препоръч-
ва се и за прочистване на
червата. Сутрин лесно и
бързо може да си пригот-
вите плодова напитка, като
смесите една-две чаени лъ-
жички оцет с чаша вода и
добавите малко мед за при-
ятна сладост.

Професии за психопати
рес да навредят на дру-
гите, така че не се при-
теснявайте от факта, че
имат достъп до огън и
ножове. Психопатите
всъщност процъфтяват
в хаоса, в който оста-
налите могат да се про-
валят, което може да е
една от причините те
да работят толкова
добре в забързаната
кухня.

8. Свещеник. Рели-
гиозните организации
осигуряват възможност
на психопата да експ-
лоатира и манипулира
другите, докосвайки се

ния всеки ден.
4. Продавач. Психо-

патът, който работи в
продажбите, вероятно
показва черти като
безскрупулност, самос-
тоятелност, умение да
краде контакти, безми-
лостно желание да пе-
чели, както и неспособ-
ност да бъде отборен
играч.

3. Работещ в ме-
дия. Някои психопати
проявяват нарцисизъм,
което може би е полез-
но за работа, която
изисква обществено
внимание. Популяр-

майки умеят да балансират - мислят
за себе си без да са егоисти.

8. Ценна е не само външността.
Външната красота се смята за осно-
вополагащо качество за успеха в съв-
ременния свят, но хората, възпитани
от силни майки знаят, че характерът
и личността са много по-важни от
бръчките или целулита.

9. Знаят, че понякога трябва да
умеят да напуснат. Да продължава-
ме връзка, която ни потиска, да ра-
ботим нещо, което не ни е приятно
или да общуваме с човек, който ни е
антипатичен - всичко това е абсурд
за човек, възпитан от силна майка.
Той знае кога трябва просто да си
тръгне.

10. Не допускат да бъдат обиж-
дани. Доброто и справедливо отно-
шение към себе си се учи от околни-
те, според психолози, но децата на
силни майки го знаят от ранна въз-
раст - те никога не допускат да бъ-
дат обиждани и унижавани.

11. По-малко думи, повече дела.
"За да разберете какъв е един човек
гледайте постъпките му, а не какво
говори" - тази всеизвестна фраза е
показателна и нея научават още в
детството си хората, отгледани от сил-
на жена. Чувството за лично достой-
нство, придобито по трудния начин,
става главен техен помощник.

12. Изпълняват обещанията си.
Това е едно от най-ценните качест-
ва, които можем да научим от роди-
телите си - това е подарък от мама,
която е изпълнила всички свои обе-
щания, независимо какво й е кост-
вало това.

13. Умението да слушат. Силните
майки винаги изслушват своите де-
ца, дори ако малките говорят безс-
мислени неща. Хлапетата, които ви-
наги са били изслушвани внимател-
но, знаят колко е важно това и са-
мите те стават добри слушатели.

14. Привързаност към семейст-
вото. Децата на силни майки, израс-
нали в любов и внимание, продъл-
жават тази традиция и учат своите
деца на привързаност към близките.

до съкровените им тай-
ни, като същевремен-
но дават легитимност
на неговите действия.

7. Полицейски слу-
жител. Една от особе-
ностите на психопати-
те е тяхната хладнок-
ръвност, когато са под
напрежение, така че
това е огромно пре-
димство за полицейс-
кия служител.

6. Журналист. Осо-
беностите на психопа-
тите като очарование,
фокусиране, безскру-
пулност и действие, са
идеални за журналис-
та, особено когато има
крайни срокове и тряб-
ва да получи отговори
от своите източници.

5. Хирург. Устойчи-
востта на стрес е пър-
востепенната личност-
на черта, характерна
за лекарите, а също та-
ка и фактът, че хирур-
зите трябва да взимат
бързи и трудни реше-

ността на този избор
на кариера за психо-
патите може да се дъл-
жи и на факта, че да
сте телевизионна или
радио звезда, изисква
също така да останете
спокойни, когато рабо-
тите под напрежение.

2. Адвокат. Черти
като самочувствие, сту-
денокръвие и измамен
чар са много полезни
за адвокатите.

1. Изпълнителен
директор. Психопатите
понякога създават ха-
ос за всички останали,
което ги прави да изг-
леждат хладнокръвни,
когато всички около
тях се борят. Някои
психопати могат да из-
ползват този метод, за
да се изкачат по стъл-
бата на кариерата до
върха. Другите не са
непременно манипула-
тивни и достигат до
върха само благодаре-
ние на уменията си.

 Алтернативи на кафето
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В три последователни
дни най-големият фести-
вал за късометражно кино
и единствен по рода си в
страната - IN THE PALACE
International Short Film
Festival, представя номи-
нираните и наградени
късометражни филми за
2019 г., номинирани с
"Оскар".

На 19 декември от
18.30 ч. в Дома на киното
ще бъде представена
Оскаровата селекция от 5
анимационни филма от
Ирландия, Канада, Китай
и САЩ, както и 3 от най-
добрите анимационни
филма на IN THE PALACE ,
заедно с предложения на
фестивала към Академията
за най-голямата награда в
киноизкуството - "Задачи

Днес от 17.30 ч. в Музея
на хумора и сатирата ще се
състои премиерата на "Зодия
Габровец" - нова порция от
филмирани габровски шеги,
компилация от по-непопуляр-
ни и съвременни анекдоти,
описващи габровеца и негова-
та самоирония и днес. Песте-
ливостта има място и в наше-
то съвремие и габровци го до-
казват. Публиката ще види 5
клипа, в които са представени
67 анекдота. В тях участват ак-
тьори от ДТ "Рачо Стоянов" -
Габрово. Реализацията на кли-
повете е на екипа на Box Vision
и се осъществява с подкрепа-
та на програма "Култура на Об-
щина Габрово" и в партньор-
ство с Музея на хумора и са-
тирата.

"Зодия Габровец" е продъл-
жение на проекта "Габровски-
те шеги - нов живот", в резул-
тат на който в края на мина-
лата година бяха пресъздаде-
ни 47 от класическите габров-
ски анекдоти, които след пре-
миерата бяха публикувани в
интернет. ç

„Çîäèÿ Ãàáðîâåö“ -
íîâà ïîðöèÿ
ãàáðîâñêè øåãè

Ãëåäàìå åëèòíè „êúñè“ ôèëìè
â Äîìà íà êèíîòî

Галерия "Сердика" представя "101
карикатури, 101 смешинки" - 14 бъл-
гарски карикатуристи се събират в
коледна изложба.

Тя стартира вече на 11 декем-
ври и продължава до 10 януари
2020 г.

Галерия "Сердика" събира 14 род-
ни карикатуристи, които показват
своето намигане към столичната пуб-
лика за предстоящите зимни праз-
ници, веселите ситуации около тях
и радостта на малки и големи от
новогодишните изненади.

В "101 карикатури, 101 смешин-
ки" ще видим знакови имена - Чав-

Ãàëåðèÿ „Ñåðäèêà“ èçíåíàäâà ñúñ
„101 êàðèêàòóðè, 101 ñìåøèíêè“

Надя Попова без-
спорно е от най-талантли-
вите и оригинални съв-
ременни български поете-
си, които развиват и тлас-
кат напред традицията на

Ëèðèêà íà íðàâñòâåíàòà íåïðèìèðèìîñò

за деня" на реж. Петя
Златева и "Той не може
без космоса" на Констан-
тин Бронзит.

На следващия ден -
20 декември, ще бъдат
представени някои от
най-добрите игрални
филми от последното
издание на фестивала. В
селекция от "5 прекрасни
филма" от Канада и Тунис,
Германия, Италия, Украй-
на и Испания ще видим и
"Братя" на реж. Мериам
Жубер.

На 21 декември в
18.30 ч., за финал IN THE
PALACE ще представи
номинираните с "Оскар"
игрални филми за 2019 г.,
заедно с отличения "Ко-
жа" за най-добър игрален
късометражен филм. ç

класическата отечествена
лирика.Тя има изключител-
на самовзискателност към
собственото си творчест-
во. Може би затова песте-
ливо и рядко издава нови
стихосбирки. Но досегът с
всяка нейна книга се прев-
ръща в празник за люби-
телите на поезията. Сега в
ръцете на читателите е том-
че с избрани творби, озаг-
лавено "Всичко се сбъдна",
издание на "Захарий Стоя-
нов". То ще бъде предста-
вено за първи път на 16
декември  (понеделник) от

18 ч. във Националната
библиотека "Св. св. Кирил
и Методий" (във фоайето
на ІІ етаж).

"Всичко се сбъдна" ни
предлага това, което Надя
Попова сама строго  е из-
брала от своите предиш-
ни поетични книги "Линия
на живота", "Новолуние",
"Къщи за събаряне", "Без-
славни празници", "Рисун-
ки по памет", "Мними при-
тежания" и  е добавила
цикъл "Стихове, невлезли
в книги". Поетесата, която
"не от вчера по ръба се

движи", още от първата си
книга показва омъдрена
печал и стоицизъм пред
екзистенциалните трагич-
ни и нерешими проблеми.
Литературните критици
твърдят, че мракът е ней-
ното предпочитано твор-
ческо пространство, че
светлината в нейната ли-
рика е оскъдна, защото чо-
вешкото ни битие не е
твърде радостно и надеж-
дно, трудно се намира из-
ход от лабиринта, наречен
живот. Поезията на Надя
Попова излъчва силна

енергия, която дълбоко ни
въздейства, дори ни раз-
търсва, може би защото в
нея доминира болката от
разрушената взаимност и
хармония, защото тя  е из-
раз на нравствена непри-
миримост. И не само това
й придава собствена ху-
дожествена физиономия -
умението да усеща нравс-
твената енергия на думи-
те, които тя възприема ка-
то одухотворени същества,
които са заредени с вът-
решна светлина. Само ис-
тинският поет усеща пул-

Солистът на Музикал-
ния театър отбелязва 20
години на сцената. Днес,
навръх рождения си ден,
един от изявените солис-
ти на Музикалния театър
- тенорът Пеньо Пирозов
- чества 20 години на сце-
ната на театъра.

Спектакълът "Една нощ
във Венеция" не е избран
случайно - в него Пиро-
зов за първи път играе
главна роля на професи-
онална сцена - това е ро-
лята на Гуидо, херцогът на
Урбино. Оперетата на
Щраус "Една нощ във Ве-
неция" е един от най-дъл-
го играните спектакли на
Музикалния театър. От
2001 г. една от любимите
оперети на Щраус се иг-
рае при пълни зали. С не-
го Музикалният театър
гастролира с голям успех
на сцените в цяла немс-
коезична Европа и в Япо-
ния, където са изиграни
над 150 представления.

Пеньо Пирозов казва,

сацията на думите, техния
вътрешен ритъм. Поезия-
та на Надя Попова се от-
личава с естественост и
изящна организираност на
словото, което я прави не
само просто достъпна, но
и общителна, диалогична.

И тъй като томчето има
юбилеен характер, то за-
вършва с глава "За стихо-
вете на  Надя Попова", в
която "говорят" Петър Ка-
раангов, Никола Иванов,
Росица Кунева, Лалка Пав-
лова, Благовеста Касабова
и Иван Гранитски. ç

"Âñè÷êî ñå ñáúäíà" - þáèëåéíî òîì÷å íà ïîåòåñàòà  Íàäÿ Ïîïîâà ùå áúäå ïðåäñòàâåíî â Íàöèîíàëíàòà áèáëèîòåêà

Ñ „Åäíà íîù âúâ Âåíåöèÿ“ òåíîðúò
Ïåíüî Ïèðîçîâ ïðàçíóâà þáèëåé

че усеща Музикалния те-
атър като своя съдба и
свой дом. През 2001 го-
дина се дипломира в Дър-
жавната музикална акаде-
мия "Панчо Владигеров" в
класа на Христина Анге-
лакова - специалност
"Оперно пеене". Веднага
след това е приет за со-
лист-артист в ДМТ "Сте-
фан Македонски", където

е един от водещите со-
листи и досега.

"Когато пея опера или
оперета, усещам емоция-
та на физическо ниво" -
признава тенорът на Му-
зикалния театър. "Това
състояние на пеене ме ка-
ра да се чувствам в дру-
го измерение, не на зе-
мята" - казва още Пиро-
зов. ç

дар Николов, Ивайло Цветков, Йов-
чо Савов, Трайко Попов, Ириен Трен-
дафилов, Цочо Пеев, Алла и Чавдар
Георгиеви, Мая Чолакова, Милко Ди-
ков, Генчо Симеонов, Валентин Ге-
оргиев, Валери Александров, Нико-
ла Георгиев - Кайо, Любомир Ми-
хайлов. Арт пространството на га-
лерия "Сердика" на Женски пазар
ще посрещне новата година с ус-
мивка. "Карикатурата е едно крехко
дръвче, което расте на воля, необг-
рижено, на суха, песъчливо-скалис-
та почва. Вечнозелено, вечно раз-
листено - и пролет, и лято, и есен, и
зима", казва Любомир Николов. ç
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Британският премиер
Борис Джонсън е напът
да спечели мнозинство от
28 депутатски места на
днешните парламентарни-
те избори. Това сочи
прогноза на социологи-
ческата агенция ЮГав,
цитирана от Ройтерс. Това
е силно понижение на
прогнозата спрямо мина-
лия месец, когато се
очакваше консерваторите
да поведат с 68 места.

Консервативната
партия на Джонсън може
да спечели 339 места в
650-местния парламент
спрямо получените 317 в
изборите от 2017 г. Опози-
ционната Лейбъристка
партия може да си осигу-
ри 231 места, което е
понижение спрямо 262
места през 2017 г. Ноемв-
рийската прогноза за
лейбъристките депутати
обаче бе 211. Според
ЮГав около модела има
такава несигурност, че е
възможно никоя партия
да не успее да получи
мнозинство. В допитване-
то са участвали 105 600
души. Във вторник по-

Êîíñåðâàòîðèòå ïîäöåíèõà íåäîâîëñòâîòî íà
ìëàäèòå ãëàñîïîäàâàòåëè, ïèøå "Ãàðäèúí"

Íàêðàòêî

:
Голямо шествие от протестиращи

премина през центъра на алжирската
столица с искания насрочените за днес
президентски избори да бъдат отменени.
Демонстрантите скандираха, че няма да
гласуват на изборите, които считат за
фарс. Политическата безизходица в

Алжир между мощното протестно
движение и държавата, силно доминира-

на от армията, постави на изпитание
политическото бъдеще на най-голямата

страна в Африка, която е с население 40
млн. души и е голям доставчик на газ за
Европа. Всички 5 одобрени от държавата

кандидати, които се състезават на
днешните избори, са бивши високопос-
тавени чиновници, свързани с бившия
президент Абделазиз Бутефлика, който
беше отстранен от власт от армията
през април в отговор на протестите.

Õàëàðè Êëèíòúí å ïî-ïîïóëÿðíà
ñðåä äåìîêðàòèòå îò Áàéäúí

Бившата кандидатка за
президент на САЩ от избо-
рите през 2016 г. Хилари
Клинтън в момента е по-по-
пулярна сред потенциални-
те избиратели демократи от
бившия вицепрезидент Джо
Байдън, който участва в се-
гашната предизборна надп-
ревара. Това съобщи сайтът
"Елекшънс сентрал", цитиран
от ТАСС.

Платформата е анализи-
рала резултатите от допит-
ване на агенция "Харвард-
Харис" и е стигнала до из-
вода, че те указват вероят-
ност Клинтън да влезе в пре-
дизборната кампания.

Според резултатите от
анкетата Клинтън има подк-

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Босненските власти
затвориха вчера импровизиран
лагер за мигранти на граница-
та с Хърватия, като прехвър-
лиха стотици мигранти в
Сараево. Лагерът, открит през
юни близо до Бихач в Северо-
западна Босна на мястото на
бивше сметище и близо до
терени, минирани по време на
войната през 90-те години, бе
наричан "джунглата", тъй като
бе лишен от елементарна
инфраструктура. Мигрантите
живееха в палатки, без вода и
електричество. Общо 770
души бяха прехвърлени към
Сараево с 15 автобуса.
Пожар избухна
в завод за рециклиране на
индустриални отпадъци близо
до Барселона, съобщиха
местните власти. Няма инфор-
мация за пострадали. Пожарът
бушува в индустриална зона в
Монторнес дел Валес на около
15 км североизточно от
Барселона. Пожарникарите
заявиха, че са изпратили 28
екипа на място. Службата за
извънредни ситуации съобщи,
че е установила обезопасите-
лен кордон около засегнатата
зона и призова местните
жители да стоят по домовете
си. Около обяд тази препоръка
беше ограничена до децата,
хората от третата възраст и
страдащите от дихателни
заболявания.
Атентатори самоубийци
убиха една жена и раниха най-
малко 65 души при нападение
вчера рано сутринта  край
медицински обект близо до
най-голямата американска
военна база в Афганистан.
Повечето пострадали са
афганистанци. Мястото на
нападението е близо до южния
вход на военната база в
Баграм на около 50 км
северно от Кабул. Според
местния губернатор две коли
бомби са избухнали, след
което петима въоръжени
нападатели са нахлули в
обекта, който още се е
строял. Стрелбата в района е
продължила два часа. Друга
неизбухнала кола бомба е
открита наблизо.
Въшки на 100 млн.
години
бяха открити близо до
динозавърски пера, едното от
които е с нащърбен край,
сочат резултатите от изследва-
не. Новооткритото насекомо
получи научното название
Mesophthirus engeli. "Тези
въшки притежавали морфоло-
гичните особености на
външните паразити - миниа-
тюрно тяло без крила,
главичка с предназначени за
дъвчене едри "елементи" в
устата, къси пипала - заяви
Чункун Ши от Природонаучния
музей във Вашингтон. - Те не
се хранели с кръв, а с
динозавърски пера." Десет
екземпляра от новооткрития
вид въшки и две динозавърски
пера са съхранени в кехлибар
на около 100 млн. години.
Резултатите от изследването
показват, че едното перо е
получило увреждания вследст-
вие на дъвчене, които са
сходни с тези на перата на
нападнатите от въшки съвре-
менни птици.

Ïðîó÷âàíå: Áîðèñ Äæîíñúí ïå÷åëè
èçáîðèòå ñ ìàëêà ïðåäíèíà

репата на 21 процента от съ-
партийците си, а Байдън на
20 процента.

Сенаторът от щата Вър-
монт Бърни Сандърс полу-
чава поддръжка от 12 про-
цента от участниците, сена-
торът от Масачузетс Елиза-
бет Уорън - 9 процента.

Допитването е обхвана-
ло 1859 потенциални изби-
ратели демократи в перио-
да 27-29 ноември и има ве-
роятност от статистическа
грешка от плюс-минус 2,8
процента.

Хилари Клинтън си оста-
вя отворена възможността
за участие в предизборната
гонка, посочва "Елекшънс
сентрал". ç

Британският премиер Борис Джонсън изяжда порция пай в специ-
алния автобус на кампанията на Консервативната партия след
посещение на кетъринг компания в Дерби, Централна Англия.
Прогнозите преди едни от най-важните избори от десетилетия
насам показват, че консерваторите на Джонсън ще получат

мнозинство, въпреки че лейбъристите съкращават дистанцията.

В последното си интервю бившият държавен секретар Хилари Клинтън
каза, че обкръжението й я насърчава да обмисли участие в кампания-
та. Според "Елекшънс сентрал" това може да се разглежда като опит

да се проверят настроенията на избирателите.

малка социологическа
агенция, Фоукълпойнт,
прогнозира мнозинство от
24 места за Джонсън
спрямо предишните очак-
вания за предимство от 82
места.

След обявяването на
прогнозата на ЮГав
британската лира поевти-
ня спрямо долара. Финан-
совите пазари се опася-
ват, че при парламент без
мнозинство ще се прото-
чи несигурността дали и
кога Великобритания ще
напусне ЕС, което в
момента се планира да
стане на 31 януари.

Очаква се след утреш-
ните избори Великобрита-
ния да бъде управлявана
от малко консервативно
мнозинство, пише френс-
кият в."Фигаро". Според
прогнозата на института
ЮГав (YouGov) консерва-
торите на Борис Джонсън
ще спечелят изборите, но
разликата с лейбъристка-
та опозиция се стопява.
Новото социологическо
проучване показва подк-
репа от 43 на сто за
консерваторите срещу 34

на сто за лейбъристите.
Това обаче ще бъде
достатъчно за привеждане
на Брекзита в изпълнение
- лозунгът, на който кон-
сервативният лидер Борис
Джонсън основа цялата
си кампания, подчертава
в. "Фигаро".

Консерваторите подце-

ниха недоволството на
младите гласоподаватели.
Това може да им струва
скъпо, подчертава британ-
ският в. "Гардиън". Това е
странен пропуск, предвид
че влиянието на младите
гласоподаватели беше
усетено само преди две
години. ç
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Американският прези-
дент Доналд Тръмп се
срещна с руския външен
министър Сергей Лавров
в Белия дом, предаде
ТАСС.

Тръмп получи покана
от руския президент
Владимир Путин да
посети тържествата в
Москва по случай 75-ата
годишнина от победата
над хитлеристка Герма-
ния на 9 май догодина и
сега обмисля предложе-
нието, съобщи Лавров.

В Конгреса на САЩ
правят всичко възмож-
но, за да спрат "Турски
поток" и "Северен поток
2, но няма да успеят,
заяви Лавров на прес-
конференция в края  на
визитата си във Вашинг-
тон.

"Конгресът буквално е
завладян от желанието
да направи всичко, за
да развали отношенията
ни. Процесът, започнал
от администрацията на
бившия президент Барак

Топенето на леденото
покритие на Гренландия е
повишило нивото на море-
тата с 10,6 милиметра от
1992 година насам, преда-
де ДПА.

Агенцията цитира про-
учване, публикувано в сп.
"Нейчър".

В разработката са би-
ли анализирани данни от
26 отделни изследвания на
група от 96 учени от 50

Òîïåíåòî íà ëåäà â Ãðåíëàíäèÿ
å ïîâèøèëî ìîðåòàòà ñ 11 ìì

Ëàâðîâ: ÑÀÙ âå÷å íå ìîãàò äà ñïðàò
"Òóðñêè ïîòîê" è "Ñåâåðåí ïîòîê 2"

Òðúìï ïîëó÷è ïîêàíà îò Ïóòèí
äà ïîñåòè Ìîñêâà çà 9 ìàé

Руският външен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Майк Помпео дават пресконференция
във Вашингтон. Русия и САЩ са готови да водят диалог за нормализиране на отношенията, заяви Лавров, за

когото това бе първа визита във Вашингтон от 2017 г. насам.

Ïóòèí ïðåäóïðåäè çà âòîðà Ñðåáðåíèöà,
àêî íÿìà àìíèñòèÿ â Èçòî÷íà Óêðàéíà

Руският президент Вла-
димир Путин каза, че жи-
телите на контролираните
от сепаратистите райони в
Източна Украйна може да
станат мишена за правител-
ствените сили, ако Киев по-
лучи пълен контрол над гра-
ницата между тях и Русия,
предаде Ройтерс.

Говорейки ден след пър-
вата си лична среща с ук-
раинския президент Воло-
димир Зеленски, Путин на-
помни за клането в Среб-
реница през 1995 г. по вре-
ме на Босненската война.

Според него всяко пре-
даване на контрола на ук-
раинците трябва да бъде
предхождано от амнистия
за жителите на Донецк и
Луганск.

"Законът за амнистията
все още не е приет от пар-
ламента в Киев. Украинска-
та страна настоява: дайте
ни възможност да затворим
границата с наши войски.
Но аз мога да си предста-
вя какво би се случило след
това", каза Путин, говорей-
ки пред руския Съвет за
правата на човека.

"Ще има нова Сребрени-
ца, толкова е просто", до-
бави той, напомняйки за
трагедията на босненския
град, където местните сър-
би избиха над 8000 мюсюл-
мани - най-масовото клане
в Европа след Втората све-
товна война.

"Та нали ние видяхме,
как президентът Зеленски
водеше дискусия с нацио-
налистите. Вижда се кой
там е по-силен. И какво ще
се случи там? И кой ще ръ-
ководи тези националисти,
когато те влязат на тези те-
ритории без гаранции за бе-
зопасността на хората?", за-
пита риторично руският
президент. ç

международни организа-
ции.

Ако ледовете в Гренлан-
дия продължат да се то-
пят със същата интензив-
ност, нивата на моретата
в световен мащаб може да
се покачат с 20 см до 2100
г., предупреждават специ-
алистите.

Сателитните данни са
били събрани и анализи-
рани от 2 научни колекти-

ва под ръководството на
Андрю Шепърд от универ-
ситета в Лийдс и от Ерик
Айвинс от Лабораторията
за ракетни двигатели в Па-
садена, щата Калифорния.

Двата екипа използва-
ли 3 различни метода, за
да изготвят най-подробна-
та картина на топенето на
ледовете в Гренландия.

Учените измерили висо-
чината на ледниците, ско-
ростта на придвижването
им и гравитацията.

Като се измерва грави-
тацията, може да се оп-
редели масата на ледено-
то покритие на острова. ç

16-годишната шведска
активистка Грета Тунберг
обвини политическите и
бизнес лидери, че търсят
вратички в правилата, за
да подобрят реномето си
в борбата срещу клима-

тичните промени.
Момичето говори на

организираната от ООН
среща на високо равни-
ще в Мадрид, посветена
на борбата с климатич-

ните промени.

Обама, продължава. Ние
обаче сме свикнали с
тези видове атаки,
знаем как да реагираме
на тях. Уверявам ви, че
нито "Турски поток", нито
"Северен поток 2" ще
спрат", посочи Лавров.

В понеделник Сенатът
на САЩ прие бюджета
за отбраната за 2020  г.,
в който са предвидени
санкции за участниците
в строителството на
"Турски поток" и "Севе-
рен поток 2".

Става въпрос за
ограничения спрямо
лица и компании, които
имат отношение към
изграждането на газоп-
роводите. Ръководители-
те на компаниите са
заплашени от забрана
за влизане в САЩ.

Властите на САЩ
възнамеряват да задъл-
бочат сътрудничеството
си с Русия в борбата с
тероризма и наркотра-
фика, заяви американс-
кият държавен секретар

Майк Помпейо на съв-
местната пресконферен-
ция с Лавров.

"Обсъдихме темата за
борбата с тероризма.

Специалните служби на
двете ни страни поддър-
жат редовно сътрудни-
чество в тази област.
Ще продължим да го

правим. Смятаме да
направим това сътрудни-
чество още по-качестве-
но и по-добро", каза
Помпейо. ç

Руският президент Владимир Путин каза, че в понеделник в Париж
дълго време е обсъждал с украинския президент Володимир
Зеленски опасността от преследване на хората, живеещи в

Луганска и Донецка област

Снимки Пресфото БТА и Интернет
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Членът на Управителния съвет на Българс-
ката федерация по волейбол и кандидат за
президент на централата Любомир Ганев бе
гост в интернет предаването Студио
СПРИНТ. Той коментира проблемите на
клубовете, промените, които предлага в
програмата си, и целите, които си поставя.
Според Ганев Управителният съвет на феде-
рацията не спазва собствените си правила.
"Според нашия устав Общо събрание се
свиква, когато 1/3 от клубовете искат това.
Те вече заявиха своето желание. Длъжни
сме като Управителен съвет и ръководство
да го свикаме. За мен е престъпление ние
като федерация да не спазване собствения
си устав", каза Ганев. Той призна, че не се е
чувал и виждал скоро с настоящия шеф
Данчо Лазаров. "Ако има нещо, той ще ми се
обади. Но досега няма нито дата, нито нищо
относно искането на клубовете", алармира
Любо Ганев.

Волейболната легенда заяви още, че
неговата цел е да увеличи приходите на
федерацията от половин милион до един
милион лева годишно. "В момента има клубо-
ве с голям бюджет, с 2 милиона лева, някои
с един милион лева. Но нямаме състезатели,
които да идват отдолу. Затова купуваме
чужденци. Една от основните ни цели е да
инвестираме между 400 000 и 600 000 лева
годишно само за клубове, развиващи детско-
юношески школи, като тези пари трябва да
са от допълнителни проходи. Аз съм доказал,
че мога да ги намеря", заяви Любо Ганев.

"Няма да кажа нещо лошо за г-н Лазаров
и това управление на федерацията, но неща-
та могат да бъдат много по-добри", добави
легендата.

Любо Ганев няма да бъде единственият
кандидат за поста президент на родната
федерация. Очаква се в най-скоро време
клубове да издигнат кандидатурата на друга
легенда - Борислав Кьосев. "Всички говорят,
че има клубове, които ще издигнат кандида-

"

Äîðòìóíä â ñëåäâàùàòà ôàçà
áëàãîäàðåíèå è íà Áàðñåëîíà

турата на Борислав Кьосев. Това много ме
радва. Значи и той е осъзнал, че трябва да
има промяна в българския волейбол", обяви
Ганев пред БЛИЦ.

"Приветствам кандидатурата му. Ще се
радвам да видя програмата му. Конкуренция-
та ражда шампионите. Няма от какво да се
плаша. Ние не сме на конкурс за красота, а
аз не се явявам, защото съм висок и красив.
Аз излизам с идеите си за промяна към
добро, с програмата си, с ясното съзнание
какво съм направил и какво мога да напра-
вя. За мен е много радващо, че вече над 70
клуба са харесали моята програма, като го
направиха дори без да знаят, че аз съм я
изготвил. Явно всички смятат, че е време да
има промяна", смята досегашният вицепрези-
дент на федерацията Любо Ганев.ç

Очаква се кандидатурата за президент на волейболната
федерация на Борислав Кьосев (вдясно) да бъде издигната

от Сливнишки герой. Този клуб се ръководи от друг
известен от близкото минало волейболист - Мартин
Стоев, който в момента е селекционер на юношеския
национален отбор. Любо Ганев (вляво) пък смята, че

конкуренцията ражда шампиони.

Група Е
Наполи - Генк (Белгия) 4:0
1:0 Аркадиуш Милик 3, 2:0 Аркадиуш Милик 26,

3:0 Аркадиуш Милик 38, 4:0 Дрис Мертенс 74-дузпа
Залцбург (Австрия) - Ливърпул 0:2

0:1 Наби Кейта 57, 0:2 Мохамед Салах 58

Крайно класиране
1. Ливърпул 13-8 13
2. Наполи 11-4 12
3. Залцбург 16-13 7
4. Генк 5-20 1

Група F
Борусия (Дортмунд) - Славия (Прага) 2:1
1:0 Джейдън Санчо 10, 1:1 Томаш Соучек 43, 2:1

Юлиан Брандт 61
Интер (Милано) - Барселона 1:2
0:1 Карлес Перес 23, 1:1 Ромелу Лукаку 44, 1:2

Ансу Фати 86

Крайно класиране
1. Барселона 9-4 14
2. Борусия 8-8 10
3. Интер 10-9 7
4. Славия 4-10 2

Група G
Бенфика - Зенит (Санкт Петербург) 3:0
1:0 Черви 47, 2:0 Пици 58-дузпа, 3:0 Азмун 80-

автогол
Олимпик (Лион) - РБ Лайпциг 2:2
0:1 Емил Форсберг 9-дузпа, 0:2 Тимо Вернер

33-дузпа, 1:2 Аоуар 50, 2:2 Мемфис Депай 82

Крайно класиране
1. РБ Лайпциг 10-8 11
2. Лион 9-8 8
3. Бенфика 10:11 7
4. Зенит 7:9 7

Група H
Челси - Лил 2:1
1:0 Тами Ейбрахам 19, 2:0 Сесар Аспиликуета 35,

2:1 Лоик Реми 78
Аякс - Валенсия 0:1

0:1 Родриго 24

Крайно класиране
1. Челси 1-9 11
2. Валенсия 9-7 11
3. Аякс 12-6 10
4.Лил 4-14 1

Първите два отбора от всяка група продъл-
жават в елиминациите на Шампионската лига,
а третият - в Лига Европа.

Øàìïèîíñêà ëèãà
6-è êðúã

Легендата обеща да намери
допълнителни приходи за
волейболната централа,
ако бъде избран за президент

Борусия (Дортмунд) победи
трудно у дома Славия (Прага) с
2:1 в последния кръг от група F и
се класира за 1/8-финалите на
Шампионската лига. Вестфалци за-
вършиха втори в групата не без
помощта и на лидера Барселона,
който спечели с 2:1 при визитата
си на Интер в другата среща и
остави "нерадзурите" на третата

позиция.
Джейдън Санчо (10) даде пред-

нина на домакините след подава-
не на Марко Ройс, който също
имаше шанс да се разпише, но
направи няколко пропуска през
първата част. В нейния край То-
маш Соучек (43) изравни за 1:1
след пас на Шкода.

През второто полувреме вест-

фалци натиснаха и отново пове-
доха след гол на Юлиан Брандт
(61), разписал се след асистен-
ция на Санчо. До края на мача
"жълто-черните" не изпуснаха ини-
циативата и очакваха само добри
новини от Милано, а те дойдоха с
късния гол на Ансу Фати във вра-
тата на Интер за победата на Бар-
селона.ç

Треньорът на Наполи Карло
Анчелоти беше уволнен от пос-
та си само часове след победа-
та с 4:0 над Генк, която класира
италианския тим за 1/8-фина-
лите на Шампионската лига. Но-
вината беше разпространена
официално от клуба и опреде-
лено е изненадваща, макар нап-
режението между Анчелоти и ръ-

Íàïîëè óâîëíè Àí÷åëîòè ñëåä óñïåõ ñ 4:0
ководството да не е от вчера.

Самият треньор говори на
пресконференцията след мача с
Генк, като обяви, че не е подавал
и няма намерение да подава ос-
тавка, а иска да продължи да ра-
боти, като разчита, че играчите
ще подобряват представянето си.

От клуба изразиха благодар-
ности на Анчелоти за работата

и изразиха надежда двете стра-
ни да запазят взаимното си ува-
жение. Според "Скай Спорт Ита-
лия" решението за освобожда-
ването на Анчелоти е било взе-
то от собственика Аурелио де Ла-
урентис още преди срещата с
Генк. Очаква се за наследник на
прочутия специалист да бъде
обявен Дженаро Гатузо.ç

60-годишният италиански специалист Карло Анчелоти бе уволнен, въпреки
че Наполи победи с 4:0 и продължава напред в Шампионската лига

Снимка Пресфото БТА
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07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Сянката на Елена"- сериал, 5 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "За историята - свободно" (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Сянката на Елена" - сериал, 6 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: "17 мига от пролет-

та" (1973 г.) , 8 епизод (п)
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "17 мига от пролет-

та" (1973 г.)
21.40 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
22.40 Новини (п)
23.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев (п)
01.10 "Лява политика" с водещ Александър

Симов (п)
02.10 "За историята - свободно" (п)
03.30 "Червен картон" - спортно предаване

с Кирил Веселински (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)

ÁÍÒ 1

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

вен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър В епицентъра /п/
13.30 Дъщерята на Клио документален филм

/България, 2006г./, режисьор Дамян
Петров

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

филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Съкровище в двореца тв филм /41

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Какво ще се случи 2 документална

поредица
21.30 Студио Футбол
22.00 Футбол: Лудогорец - Ферецварош,

среща от турнира на УЕФА "Лига
Европа" пряко предаване от "Лудого-
рец Арена", Разград

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за здравосло-

вен лайфстайл/п/
02.15 Съкровище в двореца тв филм /41

епизод/п/
03.25 Вечната музика /п/
03.55 Джинс /п/
04.25 Туристически маршрути
04.55 Днес и утре

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, еп.11
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Ягодова любов" - сериал,

еп.6
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с.7 еп.29
16.00 "Спасители в планината" - сериал, с.2

еп.1
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп.31
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, еп.41
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с.5
22.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу, с.14 еп.42 (последен)
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с.3 еп.5
00.30 "Стрелата" - сериал, с.5 еп.23
01.30 "Вътрешна сигурност" - сериал, с.7

еп.2
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп.14

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" - сериал, с.6
еп.10

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с.4 еп.5 - 8

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.3
еп.5

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.6
еп.10

10.00 "4x4" - предаване за офроуд автомо-
били, с.4 еп.11, 12

11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.13
12.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с.2 еп.11
13.00 "Вълната" - екшън, трилър, драма

(Норвегия, Швеция, 2015), режисьор
Роар Ютаг, в ролите: Кристофер Йо-
нер, Ане Даал Торп, Йонас Хоф
Офтебро, Фридтьоф Сохем и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.3
еп.6

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.6
еп.11

17.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с.2 еп.12

18.00 "Агент Х" - сериал, еп.1
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с.3 еп.17
19.45 Студио "Лига Европа"
19.55 Пряко, УЕФА Лига Европа: Стандарт

Лиеж - Арсенал
22.00 Пряко, УЕФА Лига Европа: Борусия

Мьонхенгладбах - Истанбул Башак-
шехир

00.00 Лига Европа, обзор
00.45 "Готъм" - сериал, с.3 еп.17
01.45 "Бягство от затвора" - сериал, с.3

еп.6
02.45 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с.2 еп.12
03.45 "Агент Х" - сериал, еп.1
04.45 "4x4" /п./ - предаване за офроуд

автомобили, с.4 еп.12

bTV COMEDY

05.00 "Двама бащи, двама синове" /п./ -
сериал

06.00 "Двама бащи, двама синове" - сери-
ал, с.3 еп.3, 4

07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
09.00 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу (2019 пролет), еп.26, 27
10.00 "Лапички" - фентъзи, семеен, прик-

люченски (Австралия, Великобрита-
ния, 1997), в ролите: Били Конъли
(глас), Нейтън Кавалери и др.

12.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
12.30 "Кое е това момиче" /п./ - сериал

13.00 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сериал
14.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп.121
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 пролет), еп.28, 29
18.00 "Кое е това момиче" - сериал, с.5

еп.2, 3
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с.12

еп.9
20.00 "Новите съседи" - сериал, с.5-7 еп.16
21.30 "На гости на третата планета" - сериал
22.00 Премиера: "Модерно семейство" -

сериал, с.9 еп.10, 11
23.00 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сери-

ал, еп.3
00.00 "Мир, любов и още нещо" - романти-

чен, комедия (САЩ, 2012), в ролите:
Дженифър Анистън, Пол Ръд, Малин
Акерман и др.

02.00 "Двама бащи, двама синове" /п./ -
сериал

03.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
еп.22, 23

08.00 "Майка под наем" - комедия, роман-
тичен (САЩ, 2008), режисьор Майкъл
Маккълърс, в ролите: Ейми Поулър,
Шабан Фалън, Стив Мартин и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Седем часа разлика" - сериал, еп.24, 25
12.15 Телепазар
12.30 "Двойна самоличност" - екшън, три-

лър (САЩ 2009), режисьор Денис
Димстър, в ролите: Вал Килмър, Иза-
бела Мико, Джулиън Уодъм и др.

14.30 "Коледно градче" - романтичен, коме-
дия (тв филм, Канада, 2018), режи-
сьор Джъстин Дик, в ролите: Маделин
Лион, Нийл Патерсън и др.

16.15 "Човекът, който не беше там" - крими-
нален, драма (САЩ, Великобритания,
2001), в ролите: Били Боб Торнтън,
Франсис Макдорманд и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Кунг-фу панда 3" - анимация, екшън,

приключенски (САЩ, Китай, 2016)
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Денят, в който земята спря" - фан-

тастика, трилър (САЩ, 2008), в роли-
те: Киану Рийвс, Дженифър Конъли,
Кати Бейтс и др.

23.15 "Крадец на животи" - криминален,
психотрилър (САЩ, Австралия, 2004),
в ролите: Анджелина Джоли, Итън
Хоук, Кийфър Съдърланд, Джена Ро-
уландс и др. [14+]

01.30 "Раждането на една нация" - биогра-
фичен, исторически, драма (САЩ,
2016), в ролите: Нейт Паркър, Арми
Хамър, Пенелъпи Ан Милър, Джаки
Ърл Хейли и др. [14+]

04.00 "Завръщането на героя" - историчес-
ки, комедия (Франция, Белгия, 2018),
в ролите: Жан Дюжарден, Мелани
Лоран, Ноеми Мерлан, Кристоф Мон-
тьонез и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериен филм,
сезон 5 /п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

на NOVA, нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериен филм, се-

зон 1
22.00 "Кошмари в кухнята" - риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериен филм,

сезон 5
00.30 "Бегълци от бъдещето" - сериен филм
01.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - сериен филм

Êèíî Íîâà

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

07.00 "Всичко за любовта" - романтична
комедия с уч. на Ерика Кристен-
сен,Пол Грийн, Али Либерт и др.

09.00 "Сватбено пожелание" - романтична
комедия с уч. на Кейти Секоф, Сейдж
Броклибенк, Ким Пойриър,Томи Лиу-
тас, Ники Елек, Стивън Хузар и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 7
12.00 "Нора Робъртс: Полунощ в стаята на

сенките" - мистерии с уч. на Джери
О’Конъл, Лорън Стамил и др.

14.00 "Студена планина" - драма с уч. на
Джъд Лоу, Никол Кидман, Рене Зелу-
егър, Доналд Съдърланд, Натали Пор-
тман, Филип Сиймор Хофман, Айлин
Аткинс, Брендан Глиисън, Емили Де-
шанел и др.

17.00 "Ямакаши" - екшън с уч. на Шау Бел
Дин, Уилямс Бел, Малик Диуф, Шарл
Периер, Ян Хнаутра и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3

21.00 "Палави мамчета" - комедия с уч. на
Мила Кунис, Кристен Бел, Катрин
Хан, Ани Мумоло, Джейда Пинкет -
Смит, Кристина Апългейт и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3 /п/

00.00 "Чиракът на Мерилин" - приключенс-
ки филм с уч. на Миранда Ото, Сам
Нийл, Марк Гибън, Тегън Мос и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 12 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.

ОБЛАЧНО ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 237

ВОДОРАВНО: "Шинелата". Адина. Воденичар. РАР.
ПОМОРИН. Бак. Ми. Тек. ТОКАМАК. Кър. Вала (Кат-
ри). Инана. Такел. Ринолит. Петит. Раданова (Евге-
ния). Чолакова (Бригита). Ивик. Тур. Ротатор. Торон.
Лов. Тоно. "Арабелара". Апел. Елата. Каламитет. Ми-
то. Виланела. Анон. Не. Аре. АРО. Рива (Луиджи).
Ерато. Ир. Лин. Тенорино. "Никотина". Оран. Вани-
лин. КОНИКА.
ОТВЕСНО: "Животът е чудо". Аверина (Татяна). Но-
мератор. "Нали". Ин-Ин. МЕДОК. Кил. Топалов (Ве-
селин). Ки. Лер. "Ветаро". "Ема". Атол. Ланитал. "Ко-
ралина". Ети (Уйлям). Тинол."Ротор". Теренин (Алек-
сандър). Мач. Каравана. Елерон. Аба. "Идат". Бета.
Арак. Барамина. Отел. Ити. Канонир. Лама. Онон.
"Рир". Калов. Латина. Ори ("Граф Ори"). "На М". Ни-
ви. Оратори. Ак. Дарина Такова. Онорина.

Валежите ще спи-
рат и в четвъртък и
петък ще бъде мъгли-
во, без валежи, ос-
вен слаб ръмеж в
местата с по-гъсти
мъгли. Температурите
в низините ще оста-
ват в рамките на и
малко над обичайни-
те за средата на декември. В планините облачност-
та ще бъде променлива, а температурите -  над
обичайните за сезона.

В събота ще се появи слаб до умерен западен
вятър и мъглите ще се разсеят, а температурите ще
се повишават.

bTV Cinema, 23:15 ч., "Крадец на животи" -
криминален, психотрилър (САЩ, Австралия, 2004),
в ролите: Анджелина Джоли, Итън Хоук, Кийфър

Съдърланд, Джена Роуландс и др. [14+]
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Собственикът на Локомо-
тив (Пд) Христо Крушарски
даде пресконференция пре-
ди дербито от 20-ия кръг на
efbet Лига срещу Левски.
Двубоят от 20-ия кръг е на
15 декември от 14,15 часа
на стадиона в квартал "Ла-
ута" в Пловдив.  Силният чо-
век в тима направи анализ
на всичко най-интересно
около "смърфовете". Кру-
шарски разкри, че Георги
Илиев се отказва в края на
тази година, докато е на
върха, защото после не ис-
ка да бъде плют.

"Работата на треньора е
безкомпромисна. Всичко в
отбора минава през приз-
мата на разговорите и по
този начин се стигна до те-

зи резултати. При него ня-
ма компромиси. Стига с те-
зи финанси, Локомотив иг-
рае без пари. Моят джоб е
тънък. При нас бюджетът е
ясен. Стига сме говорили
във футбола само за пари.

Ãðèãîð Äèìèòðîâ: Âèíàãè ñúì
ìèñëåë, ÷å ùå ñúì òåíèñèñò

Първата ракета на България
Григор Димитров даде любопит-
но интервю пред TennisWorld, в
което говори за сравненията с
Роджър Федерер, хобитата си и
спорта въобще. "Връзката с пуб-
ликата е много важна, това са
основите. Обичам да се състе-
завам за хората, повече от всич-
ко други опитвам да дам всичко
от себе си за публиката и всич-
ки наоколо", каза Гришо.

"Беше забавно да го чувам
като бях дете, сега вече не", про-
дължи Димитров, коментирайки
сравненията с Роджър Федерер.

"Забавно е, защото прияте-
лите ми ме питат, какво щях да
правя, ако не играех тенис. Ни-
кога не съм се замислял. Вина-
ги съм мислел, че ще съм тени-
сист. Вече нямам време да седя
пред компютъра, но имам мно-
го различни хобита - шофиране
на автомобили и други неща.
Обичам спорта много. Аз съм
спортист, така че го обичам.
Опитвам да гледам всякакви
спортове, просто седя и гледам,

В Локомотив (Пд) нещата са
реални. Всеки си получава
това, което дава. Не виж-
дам един играч да струва,
колкото един от Втора лига
на Италия, Испания, а и от
Аржентина", започна биз-
несменът.

"Нашето ниво се вдигна
в мачовете от евротурнири-
те. Един отбор израства в
такива двубои. Целта е да
имаме повече такива сре-
щи. Не знам дали сте пра-
вили статистика за голове-
те на Локомотив, както и
кой не е вкарал за тима. Аз
не съм вкарал, защото не
съм играл. Нямаме голмай-
стор. От нашите момчета и
защитниците бележат. Ал-
мейда има 4 гола от 10 ма-
ча. Езе има голове. Врата-
рят Мартин Луков няма, но
сега ще му дам да бие дуз-
па, за да влезе в тази кла-

може би малко баскетбол, но
нямам много време", призна Гри-
гор Димитров.ç

Ìîÿò äæîá å òúíúê, îáÿâè
ñîáñòâåíèêúò íà "ñìúðôîâåòå"

сация. Дано да е срещу
Левски, защото там ще ми
е най-приятно. Ще играем
мъжки срещу тях", добави
още Крушарски.

"Има желание да привле-
чем двама футболисти, но
ще мислим. Георги Илиев е
категоричен, че си тръгва.
Димитър Илиев има договор
за още три години. Подпи-
са го преди два месеца. Ис-
ка да си остане в Пловдив.
Той каза, че не иска да хо-
ди никъде. Ще има двама
или трима нови. Ще има иг-
рач на мястото на Георги
Илиев, ще има нападател
и ще има нов играч на мяс-
тото на Езе", коментира
силният човек в Локомотив.

"Ще дишаме във врата
на Лудогорец до края на
шампионата. Разликата не
е много", завърши Крушар-
ски.ç

Íàêðàòêî

:

Ще дишаме във
врата на
Лудогорец до края
на шампионата,
закани се
собственикът на
Локомотив (Пд)
Христо Крушарски

Собственикът на Локомотив (Пд)
Христо Крушарски разкри какви

футболисти ще привлече в
отбора след Нова година

Антъни Джошуа, който върна
световните си титли в тежка ка-
тегория с победа над Анди Руис
в реванша, показа голямо ува-
жение към Кубрат Пулев.  Брита-
нецът по принцип не е от бок-
сьорите, които "хапят" словесно
своите съперници, но в същото
време рядко говори суперлативи
по адрес на някого.

Антъни най-вероятно ще се
изправи срещу Кубрат Пулев в
следващия си двубой, а залогът
ще бъде световната титла на IBF.
Другият вариант е Олександър

Àíòúíè Äæîøóà õâàëè êàíäèäàòèòå
çà ñâåòîâíèòå òèòëè

Усик, срещу когото Джошуа тряб-
ва да защитава пояса си от WBO.

"Кубрат Пулев идва със стра-
хотни успехи в аматьорския бокс
и е от боксово семейство. Брат
му също се боксира", заяви Джо-
шуа по адрес на Кобрата.

"Усик е от сладката наука на
бокса - да удряш и да не те уд-
рят. Изучавам Усик, така че знам
неговите слабости и силни стра-
ни.

Това е мач, който чакам с не-
търпение", бяха думите на шам-
пиона по адрес на украинеца.ç

Бразилецът Евандро
не тренира с ЦСКА
заради гнойна ангина. Нападате-
лят влезе като резерва в
шампионатния мач с Арда,
завършил 0:0. Още тогава на
терена той се почувствал
отпаднал, а след двубоя
вдигнал температура. Засега не
е ясно дали Евандро ще се
възстанови напълно за послед-
ния мач на ЦСКА през кален-
дарната 2019 година - в събота
срещу Дунав на "Армията".
Познат словенски
съдия ще ръководи
съдбоносния
за Лудогорец  мач с Ференцва-
рош днес  в Разград. От изхода
на двубоя зависи дали българс-
кият шампион ще продължи в
1/16-финалите на турнира Лига
Европа, като и равенство
задоволява Лудогорец. Срещата
е поверена на словенеца Матей
Юг, който вече е свирил на
Лудогорец, но срещу Ливърпул
на "Анфийлд" през есента на
2014 г. Тогава българския тим
загуби с 1:2, като словенецът
даде дузпа за Ливърпул при 1:1
в 93-ата минута.

Григор Димитров


