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Остър отпор от зърнопро-
изводителите срещу закона
за земята
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Свободната търговия е
новият империализъм
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ФИФА изпрати екип във
Враца, където направи
интервю със звездата
на Ботев Валери Божи-
нов. В него нападателят
говори за досегашната
си кариера и защо е
приел офертата на вра-
чани. Той сподели, че
към настоящия момент
е играл за 15 отбора.
Плановете му са да
смени още 5 клуба,
след което да приключи.
"Навсякъде, където съм
играл, съм го правил с
голяма любов към
футбола. Има две
причини, заради които
избрах Ботев (Вр)",
започна Божинов.

злепостави България
чера парламентът гласува със 130
гласа "за" мандат на правителство-
то да преговаря със САЩ за закупу-
ване на изтребители Ф-16. Решени-
ето подкрепиха от ГЕРБ, ДПС и
ВМРО. Против гласуваха 85 депу-
тати - от БСП, "Воля" и 14 от Обе-
динени патриоти - "Атака" и НФСБ.
Нито един народен представител не
се въздържа.

À êàòî ñå
ïóêíå
áàëîíúò?
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Бойко Борисов е
медиен балон и продукт
на пропаганда. Надуват
го още от времето,
когато беше главен
секретар на МВР.
Надуваха го и като кмет,
когато също ръсеше
обещания.

Към него медиите са
особено благосклонни,
а са готови да разкъсат
всеки друг политик. Не
му търсят сметка за
обещаното и неизпълне-
но.

Например премиерът
Симеон при встъпването
си в длъжност обеща в
срок от 800 дни Бълга-
рия да постигне успех,
с общи усилия. Това
беше изопачено и
тиражирано, че той щял
"да ни оправи" за 800
дни и години наред
медиите го припомняха
като неизпълнено
обещание. А данните за
икономиката и финан-
сите показват недвус-
мислено, че правителст-
вото на Симеон постиг-
на онова, което той
обеща.

Борисов какво ли не
обеща, няма кой да му
го припомни.

Обеща да повиши
стандарта, да ни вкара в
еврозоната, в Шенген,
да спре корупцията,
престъпността, газов
хъб, обеща дори магист-
рала до Русе и модерни
пътища на север (люби-
ма негова област) - още
до края на втория си
мандат, и т. н.

Но вече трети мандат
за него не се чува
недоволство като за
царя. Не се чува… само
в големите медии. Те му
прощават най-нагли и
лъжливи изказвания,
щадят го при разкрива-
не на скандални негови
действия, които биха
свалили от власт всеки
политик от ЕС.

Медиите се занима-
ват дни наред с всяка
дума на президента
Радев, но и най-прос-
ташкото изказване на
Борисов или най-голяма
лъжа остава без комен-
тар.

Въпросът е - рано
или късно Борисов ще
падне. Тогава върху него
ще скачат и хора от
собствената му партия.
Какво ще правят тогава
медиите? И те ли ще
скачат, или ще потъват
солидарно с него?

ÑÂßÒÑÂßÒ
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Сърбия е надежден
партньор на Руската
федерация и твърдо се
придържа към обещани-
ята си. Това заявява
президентът на Сърбия
Александър Вучич в
интервю за ТАСС. "Аз
така мисля, така
работя и не лъжа. На
някого моите думи
може да не се харесат,
но аз мисля, че ние
сме надежден партньор
на Русия", каза Вучич.
"Когато казвам във
Вашингтон и Брюксел,
че не сме въвеждали и
няма да въвеждаме
санкции против Русия -
това е истината",
добавя той.

От e-vestnik
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Политиката на
САЩ сериозно деста-
билизира Балканите и
Русия ще продължи во-
еннотехническото си
сътрудничество със
Сърбия, заявява руски-
ят президент Владимир
Путин в навечерието
на днешното посеще-
ние в Белград в интер-
вю за сръбския в. "По-
литика". Говорейки за
добрите икономически
и политически отноше-
ния със Сърбия, рус-
кият президент заяви
също, че има силен
външен натиск за
членството на Македо-
ния в НАТО, отгова-
ряйки на въпроса за
дестабилизиращата ро-
ля на Русия на Балка-
ните, както твърдят за-
падните политици .
"Когато говорим за си-
туацията на Балкани-
те, сериозен дестабили-
зиращ фактор тук е по-

Â
Обръщайки се от парламентарната
трибуна към българските граждани,
лидерката на БСП Корнелия Нино-
ва заяви: "Начинът, по който бъл-
гарското правителство проведе тази
процедура, злепостави България пред
европейските ни партньори, като от-
каза разговори с държави - членки
на ЕС, европейски фирми. Без да
знаем с колко пари се надхвърля ре-

шението на НС, взети от парите на
всички български данъкоплатци. То
е тежък удар за държавността - из-
пълнителната власт кара законода-
телната да й даде правомощия да не
изпълнява законите на Република
България". Корнелия Нинова запи-
та реторично дали се оформя нова
управляваща коалиция между ГЕРБ,
ВМРО и ДПС.
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Има силен външен
натиск за членството
на Македония в
НАТО, заявява
руският президент

литиката на САЩ и
някои западни страни,
чиято цел е да засилят
своето господство в ре-
гиона. Още през 1999
г. силите на НАТО без
санкция на ООН в про-
дължение на два и по-
ловина месеца бомбар-
дираха Югославия и
след това насилствено
отделиха автономната
провинция Косово .
През 2008 г. Вашинг-

тон и неговите съюз-
ници подкрепиха неза-
конното обявяване на
независимостта на Ко-
сово. През 2017 г., въп-
реки позицията на по-
ловината от населени-
ето, Черна гора бе вка-
рана в НАТО… В ре-
зултат на това страна-
та преминава през пе-
риод на политическа
нестабилност," казва
Путин.

Íèíîâà

(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

< 2, 3
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Чепеларци се поклониха пред паметната плоча, където са пос-
рещнати руските освободители, предвождани от ген. Черевин
на днешния ден преди 141 години. Снимка Пресфото БТА
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Решено! 130 депутати да-
доха мандат на правителс-
твото да преговаря със
САЩ за закупуване на изт-
ребители Ф-16 след ожес-
точени дебати в пленарна-
та зала вчера. Решението
за самолетите подкрепиха
народните представители от
ГЕРБ, ДПС и ВМРО. Про-
тив гласуваха 85 депутати -
от БСП, "Воля" и 14 от Обе-
динени патриоти - "Атака" и
НФСБ. Нито един народен
представител не се въздър-
жа, коментира Епицентър.

Становището на кабине-
та защити вицепремиерът и
министър на отбраната Кра-
симир Каракачанов. Въпре-
ки настояването на левица-
та премиерът Бойко Бори-
сов не дойде в Народното
събрание. На балкона не
застана и президентът Ру-
мен Радев, за чието явява-
не пък настояваха от ГЕРБ.
Вицепремиерът и министър
на отбраната Красимир Ка-
ракачанов отговори на кри-
тиките на БСП за Предло-
жението на кабинета да
преговаряме със САЩ за
покупката на F-16. Той го
обяви за най-мощния и ка-
чествен изтребител, който
е нужен на страната ни,
предаде Канал 3. Не гласу-
ваме НС да вземе решение
да сключи сделка утре, а
да започнем преговори, по-
сочи вицепремиерът и ми-
нистър на отбраната. Той
припомни, че от 2004 г. вър-
вят опитите за модерниза-
ция на българските въоръ-
жени сили и все нещо не
се случва. Няма никакво
значение дали е шведски,
или съветски, важното е
българската армия да бъде
въоръжена с най-мощното,
най-качествено въоръже-
ние. Ако ние закупим само-
лета Ф-16 блок 70, ще има-
ме предимството, че ще
имаме най-модерния само-
лет. Да твърдим, че такъв
самолет няма, това, че го
няма на масовия пазар, в
магазина, не означава, че
го няма. Пето поколение е
този самолет, обясни за мо-
дификацията Каракачанов,
като изтъкна, че този изт-
ребител ни се предоставя
в пълен пакет оборудване,
спрямо останалите две
оферти. Репликата му бе по

:

Áîðèñîâ çà
èçòðåáèòåëèòå
ïðåç 2017 ã. è äíåñ
"Чух, че трябва да купим
най-скъпото, което се
продава на пазара. Кое
налага да купим най-скъпия
възможен хеликоптер, най-
скъпия възможен самолет и
най-скъпия изтребител?
Когато провеждаме търгове
и обществени поръчки за
дружества и организации,
едни купуват "Шкода", други
- "Дачия", трети купуват
"Фолксваген". Не се хвърлят
всички на "Мерцедес" и
"Пасат". Това каза премиерът
Бойко Борисов на 2.09.
2017 г. във Варна. Година
по-късно Борисов изфорси-
ра експерти и институции да
купят най-скъпия изтреби-
тел, нарушавайки процеду-
рите и принуждавайки
Народното събрание да
промени параметрите на
сделката, за да повиши със
стотици милиони вече
гласуваната финансова
рамка за нея. Това стана,
след като в средата на
декември 2018 г. държавни-
ят секретар на САЩ Майк
Помпейо се обади по
телефона на Борисов, за да
обсъдят въпроси от сигур-
ността и енергетиката. Ето и
още изказвания на българс-
кия премиер по темата с
изтребителите, направени
преди американското
обаждане по телефона.

 26 май 2017 г.
"Освен това самолетът не е
най-важното в една армия,
а сухопътните сили. Не
само за бронираните
машини, и за флота, и за
авиацията. Това са 3 рода
войски. Трябва така да се
планират парите, че до
2023 г. всичко това да
стане факт. Самолетите
трябва да са последни".

30 май 2017 г.
"Аз не казвам да се поставят
изтребителите на първо
място, а да се поставят трите
рода войски едновременно и
да се отложи във времето на
по-малки вноски за по-дълго,
за да вървят всички проекти.
Това каза сега и президентът.
Опит да се намери конфрон-
тация може да се търси, но
ние спорим като различен
род войски. Аз съм защитник
на сухопътните войски, той
на авиацията."

7 юли 2017 г.
"Първо ще купим влакове, а
тогава и самолети. Първо
ще са влакове да се движат
хората сигурно, екологично
чисто и евтино."

2 септември 2017 г.
"България е бедна, не може
да купува най-скъпите
самолети."

18 септември 2017 г.
"До изтребителите ли е
опряла в момента армията?
Тези изтребители за какво
ни трябват в момента?
Първо ни трябва сухопътна
техника. Такава ни е
доктрината."

От “Гласове”
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дно ползване на военни ба-
зи у нас, така че ако се стиг-
не до решението да се взе-
мат F-16, те да се дадат без-
възмездно, настоя лидерът
на "Атака".
Валери Симеонов:
НФСБ гласува против
сделката за F-16

Мнозинството в парла-
мента се разцепи по въп-
роса за сделката за нови-
те изтребители, след като
лидерът на НФСБ, една от
партиите в малката управ-
ляваща коалиция Обедине-
ни патриоти, Валери Симе-
онов обяви, че те са про-
тив сделката.

Въпреки становището на
НФСБ обаче кабинетът мо-
же да бъде спокоен, че ре-
шението за новите изтре-
бители ще мине и той ще
получи мандат за водене на
преговори със САЩ за F-
16. НФСБ категорично ще
гласуваме против решени-
ето, то по никакъв начин ня-
ма да обезпечи суверени-
тета на българското въздуш-
но пространство, каза Ва-
лери Симеонов по време на
дебатите, цитиран от аген-
ция "Фокус".

Според Симеонов един-
ственият начин за защита
на нашето въздушно прост-
ранство е чрез ракетни ба-
зи. Когато се изопачават
първоначалните условия в
полза на един от участни-
ците, това е позорно, уни-
зително, допълни той.

Ако обявим нова проце-
дура, ще оставим авиация-
та по бели, няма да казвам
какво, опонира народният
представител от ПГ на "Обе-
динени патриоти" и зам.-
председател на ВМРО Ми-
лен Михов. Според него от-
варянето на нова процеду-
ра за придобиване на бой-
ни самолети е безсмисле-
но и вредно.

"Със сигурност това ще
доведе до две неща. След
година и половина ще бъ-
дем пак тук и ще обсъжда-
ме същото и второто - ще
изхарчим много народни
пари за поддръжка на ста-
рата авиация", заяви още
Михов. Той обясни, че стра-
ната ни е добър партньор
на НАТО.ç

повод атаките на БСП и
критиката на Румен Гечев,
че такъв самолет още ня-
мало и не било сигурно да-
ли ще литне, или няма да
литне.

Каракачанов отговори и
на обвинението на социа-
листите, че президентът Ру-
мен Радев е бил изолиран
от целия процес. Решение-
то е в ръцете на българско-
то Народно събрание. Аз
лично ще благодаря на
всички от името на МО, но
най-вече на българските во-
еннослужещи. Всеки един
български народен предста-
вител, който днес подкре-
пи правителството, ще гла-
сува за сигурността на Бъл-
гария и модерна българска
авиация, завърши словото
си след повече от 3 часа
дебати военният министър.
Корнелия Нинова:
Злепоставяте България
пред света!

БСП е за модернизация
на българската армия, за
правовата държава, за про-
фесионализма на военната
експертиза, за разумния ба-
ланс в харчовете на воен-
ния бюджет, но и за соци-
ална политика, посочи тя.
По начина, по който взима
решението за Ф-16, прави-
телството злепостави Бъл-
гария пред съюзниците ни
и в НАТО, и в Евросъюза,
заяви от парламентарната
трибуна лидерът на БСП
Корнелия Нинова.

Кабинетът злепостави
САЩ с начина, по който
прави избора, злепостави
и Швеция, като държава от
ЕС, изреди Нинова.

Освен това тя атакува уп-
равляващите, че разпалват
междуинституционални вой-
ни с изказванията си сре-
щу президента Радев. Ли-
дерът на БСП подчерта, че
управляващите потъпкват
парламентаризма и дър-
жавността, внасяйки реше-
ние в Народното събрание
в противоречие на вече взе-
то решение на парламента.
Тази процедура и това ре-
шение добави допълнител-
но вода в мелницата на
междуинституционалната
война "управляващи - пре-
зидентска институция". Чет-

върто, за държавността - те-
жък удар, след като изпъл-
нителната власт кара зако-
нодателната да й даде пра-
вомощия да не изпълнява
законите на България. Ре-
шението на парламента,
взето през 2018 г., има си-
лата на закон. Днес, ако
бяхте по-умни, може би
трябваше да предложите да
отменим онова решение и
да приемем друго, а не да
дадем правомощия да се
нарушава законът на дър-
жавата. Последен ефект -
това стратегическо за Бъл-
гария решение ще се взе-
ме от ГЕРБ, ДПС и ВМРО.
Това исках да кажа на бъл-
гарското общество, на бъл-
гарските граждани. Позици-
ята на БСП, колкото и да
се опитвате да я очерняте,
е последователна, каза още
лидерът на БСП.

Волен Сидеров: Да
включим и Русия!

Подавам ръка на преми-
ера - нека преговаряме за
изтребители с всички, кои-
то могат да ни предложат
нещо, включително и Русия,
предложи от парламентар-
ната трибуна лидерът на
"Атака" Волен Сидеров. Той
предложи още в преговори-
те да участват представите-
ли на българския парламент.
Сидеров изброи евентуални-
те страни, с които може да
се водят преговори - САЩ,
Швеция, Италия, Португалия,
Китай, Индия. Предлагам да
възложим на българското
правителство да преговаря
с всички, които са готови
да ни направят предложе-
ние за закупуване на нов
боен самолет, всички, кои-
то предлагат оферти без
САЩ, защото те не са дър-
жава от Европа.

Също така предлагам да
започнем преговори и с
Руската федерация, защо-
то тя разполага с такава
техника, заяви Сидеров. Не
мога да разбера защо бя-
гаме от Русия като от про-
кажен, Турция, която е член
на НАТО, купува от Русия,
обърна се към колегите си
в парламента той. Когато се
водят преговорите със
САЩ, да се вземе предвид,
че от 2006 г. има безвъзмез-

ÂËÀÑÒÒÀ

Корнелия Нинова Валери СимеоновВолен СидеровКрасимир Каракачанов
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"Не е нормално да
подкрепяте двойните
стандарти при храните.
Вие искате българските
граждани да продължават
да ядат  различна храна
спрямо европейците." С
тези думи се обърна зам.-
председателят на ПГ на
"БСП за България" Драго-
мир Стойнев към управля-
ващите, след  като те
отхвърлиха влизането в
дневния ред на НС на
законопроекта на левицата
за борба с  двойните
стандарти при храните. Той
подчерта, че от 14.09.2018г.
земеделската комисия не е
намерила време да разгле-
да този важен законопро-
ект, който касае здравето
на българските граждани.
"Предлагаме промени,
които са в отговор на
двойните стандарти при
храните. "Целта ни е да
гарантираме идентичност
на предлаганите продукти,
качество на храните и на
състава им", обясни социа-
листът.  По думите му
предлаганите промени
отговарят на препоръките
на доклада на ЕП за
промяна на законодателст-
вото на ниво ЕС за всяка
отделна държава. Той
коментира, че това е
задължително и поради
факта, че България е една
от страните, в която по
категоричен начин е бил

установен двоен стандарт
за голям брой храни.
Според него  промените са
необходими, за да могат и
контролните органи да
обхванат този проблем и
да спомогнат за неговото
решаване.

"С предлаганите проме-
ни се въвежда изискване-
то на сертификат, който да
удостоверява идентичност-
та на продуктите, заедно с
поддържане на публичен
регистър за тях. Това ще
спомогне и за изпълнение
на препоръката на ЕП за
бързо трансгранично
сътрудничество  и обмен
на данни за нелоялни
практики", каза още Стой-
нев. По думите му произ-
водителите на храни на
територията на България,
които произвеждат храни
от една и съща марка,
която се произвежда и в
други страни, ще бъдат
длъжни да произвеждат
храната съгласно техни-
ческата документация на
произведената храна,
чиято марка е произведе-
на първо. Той допълни, че
когато марката е регистри-
рана първо в България, а
след това и в други стра-
ни, сертификат няма да се
изисква. "По този начин
ще постигнем търсените
качество и сигурност. Нека
се обединим и дадем
отпор на една изключител-

Ñîöèàëèñòè ïðèïîìíèõà â ïàðëàìåíòà, ÷å äî
1989 ãîäèíà Áúëãàðèÿ áå ðàçâèòà àãðàðíà è
ïðîìèøëåíà äúðæàâà, à äíåñ å íàé-áåäíàòà
è ïðîäîâîëñòâåíî çàâèñèìà â ÅÑ

ÁÑÏ êúì ÃÅÐÁ: Íå å íîðìàëíî äà
ïîäêðåïÿòå äâîéíèÿ ñòàíäàðò
ïðè õðàíèòå

Събития
” 395 г. - Римската империя
е поделена между синовете на
император Теодосий I на
Източна с владетел Аркадий и
Западна с владетел Флавий
Хонорий.
” 1773 г. - Английският
капитан Джеймс Кук става
първият мореплавател,
пресякъл южния полярен кръг.
” 1793 г. - Конвентът на
Франция гласува да бъде
екзекутиран крал Луи XVI.
” 1819 г. - Симон Боливар
обявява Колумбия за самосто-
ятелна република.
” 1878 г. - Руско-турска
война (1877-1878): Битката
при Пловдив открива пътя за
руско настъпление към
Цариград; освободени са
Ямбол и Сливен.
” 1945 г. - Втората световна
война: Червената армия
освобождава Варшава.
” 1966 г. - Американски
самолет загубва до бреговете
на Испания четири водородни
бомби.
” 1969 г. - "Бийтълс" пускат
на пазара албума си  "Жълта
подводница".
” 1983 г. - Нигерия експулси-
ра над 2 милиона имигранти,
най-вече от Гана.
” 2003 г. - В Черно море,
близо до българското крайбре-
жие, е открит кораб, пролежал
на дъното 2400 години.
Родени
” 1706 г. - Бенджамин
Франклин, американски
писател
” 1863 г. - Константин
Станиславски, руски актьор
” 1899 г. - Ал Капоне,
американски гангстер
” 1933 г. - Далида, френска
певица
” 1942 г. - Мохамед Али,
американски боксьор
” 1962 г. - Джим Кери,
канадски актьор
Починали
” 1468 г. - Скендербег,
албански национален револю-
ционер
” 1961 г. - Патрис Лумумба,
първи министър-председател
на Конго
” 1978 г. - Атанас Далчев,
български поет
” 2008 г. - Боби Фишер,
американски шахматист

Íà òîçè äåí

но лоша практика за
двойно качество на храни-
те. Да покажем, че можем
да се обединим и да
защитим интереса на
българските граждани",
призова Стойнев.

"Предлагаме продуктите,
които са от ЕС, с утвърде-
ни търговски марки, да
имат сертификат за съот-
ветствие. Това трябва да
гарантира на българския
потребител, че този про-
дукт е същият, който се
продава и в Западна
Европа". Това заяви народ-
ният представител от ПГ на
"БСП за България" проф.
Светла Бъчварова. Тя
обясни, че сертификати ще
се издават от съответните
компетентни органи. "Ком-
петентният орган в страна-
та ще е този, който има
възможността да проверя-
ва на място и чрез изслед-
вания дали тези сертифика-
ти отговарят на описаните
съставките и етикета",
допълни народният предс-
тавител. Според нея за
българските продукти не се
предвижда да има изисква-
не за такъв сертификат,

защото българските произ-
водители са подложени на
двоен контрол. При нару-
шения са предвидени
санкции.

 "Законът за храните
трябва да бъде приет",
заяви народният предста-
вител Румен Георгиев. Той
подчерта, че България от
водеща високоразвита, с
продоволствена независи-
мост и сигурност аграрна
държава до 1989 г., днес
статистическите данни за
внос я определят като
най-силно продоволствено
зависимата страна в ЕС.
"Днес около 80-85% от
плодовете и зеленчуците
са внос. 70-75% от мляко-
то, вложено в млечните
продукти, които се прода-
ват в търговската мрежа,
е внос, под формата на
млечен концентрат - сухо
мляко и суроватка, мле-
чен протеин. Около 95%
от телешкото и говеждо-
то, 65% от свинското
месо, 60% от агнешкото,
които се преработват в
страната в краен продукт
- също са внос", подчерта
Георгиев.ç

"Без да изнасяме кла-
сифицирана информация,
отклонението от зададена-
та рамка за цената на бой-
ните самолети е над поло-
вин милиард лева, без до-
пълнителните разходи", ка-
за народният представител
от ПГ на "БСП за Бълга-
рия" Славчо Велко пред
БТВ в коментар за иска-
нето за промяна на усло-
вията за закупуване на Ф-
16 от правителството. "От
депутатите се иска да под-
меним вота на парламен-
та. Имаме вече прието ре-
шение със силата на за-
кон. Сега от нас се иска
да променим рамката", по-
ясни Славчо Велков пред-
стоящото гласуване в На-
родното събрание. "Сума-
та за самолетите ще надх-
върли рамката от 2% от

Ëåâèöàòà çà ñäåëêàòà çà Ô-16: Ñóìàòà å íåïîñèëíà çà äúðæàâàòà è îáùåñòâîòî
БВП. Еднократното плаща-
не от 2 - 2,5 млрд. лева,
плюс плащането на годиш-
ната вноска за фрегати и
бойни машини - ще отиде
на 3 млрд. лв. Това е не-
посилна сума за нас. Ние
ще гласуваме против, за-
щото правителството иска
от нас да гласуваме про-
тив взето решение със си-
ла на закон от НС", доба-
ви той. "Цената за тези са-
молети, които ще закупим,
е непосилна, а парите
трябва да се вземат от ня-
къде. Това вероятно ще
стане с кредит, което оз-
начава и лихви", каза още
народният представител.
Той предположи, че само-
летите не могат да дойдат
в страната по-рано от 6 го-
дини, а в изискванията е
записано 3 години. "Съд-

бата на правителството за-
виси от тази сделка", от-
сече Славчо Велков.

 "Разговорът за закупу-
ването на боен самолет
днес в Народното събра-
ние е политически и само
ако управляващите се вжи-
веят в ролята на търговс-
ки агенти на някой от про-
изводителите на летател-
ни машини, то гласуване-
то ще е закрито в НС", ка-
за народният представител
от ПГ на "БСП за Бълга-
рия" Таско Ерменков пред
"Нова тв" по повод гласу-
ването в парламента. Спо-
ред него управляващите
биха закрили заседанието
на НС дори от опозиция-
та. Той припомни, че още
в средата на миналата го-
дина депутатите са гласу-
вали проектната рамка за

закупуване на летателни-
те машини, в която са би-
ли заложени параметри за
цена, време на заплаща-
не, какъв ще е ремонтът,
ще има ли военно сътруд-
ничество и др. "Това, кое-
то искаме, е приетите ве-
че параметри да бъдат  ва-
лидни, а това, което иска
от нас МС, е правителст-
вото да може да води пре-
говорите, като се отклоня-
ва от приетите вече кри-
терии", поясни Ерменков.
Той припомни, че при гла-
суването на рамката за за-
купуване БСП е гласувала
"за", като тогава е било за-
ложено цената да не над-
хвърля 2% от БВП. "Има
риск от международен
скандал от промяната на
условията", заключи Ер-
менков.ç

Почина нашият колега
и  приятел

Емил Чакалов-Чики.

Като административен
директор на "Дума прес"
той работеше  с висок
професионализъм. Извън
своите работни  задълже-
ния Чики бе мъж с чувс-
тво за хумор и самоиро-
ния, душата на компани-
ята.

Почивай в мир, прия-
телю! Добрите хора на-
мират покой и в отвъд-
ното.

Поклонението ще бъ-
де в петък, 18 януари, от
12.30 ч. в църквата "Св.
Георги".

ÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒ

Снимка Пресфото БТА
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Îñòúð îòïîð îò çúðíîïðîèçâîäèòåëèòå
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Â òîçè ñè âèä ïðîåêòúò íå ñàìî íå ðåøàâà
íàñòîÿùè ïðîáëåìè, íî è ñúçäàâà
ïðåäïîñòàâêè çà èçíèêâàíå íà íîâè

В последния ден от
представянето на станови-
ща по бъдещия закон за
собствеността, поземлени-
те отношения и опазване-
то на земеделските земи
ръководството на Нацио-
налната асоциация на
зърнопроизводителите
изразява силно несъгла-
сие с предложения про-
ект. Според бранша сро-
кът за дискусия по основ-
ния за земеделците закон
е твърде кратък. Освен
това в проекта "доминират
административни и норма-
тивни ограничения, които
игнорират основен прин-
цип на правото, а именно
- свободата на договаря-
не", се казва в позицията,
изпратена и до медиите.

От асоциацията изразя-
ват голямото си притесне-
ние, че в този си вид
проектът не само не
решава настоящи пробле-
ми, но и създава предпос-
тавки за изникване на

нови. Очертава се опас-
ност за установяване на
трайна несигурност и
липса на предвидимост
при ползването и стопа-
нисването на земеделска-
та земя.

Според зърнопроизво-
дителите основната цел
на законопроекта е да
облекчи работата на
всички заинтересовани
страни и да урежда фун-
даментални за обществото
въпроси и взаимоотноше-
ния, свързани със земята
като национално богатст-
во. От асоциацията считат,
че в сегашния си вид
"законът е нецелесъобра-
зен и противоречи на
основните пазарни прин-
ципи. Поземлените отно-
шения са поставени в
нова регулаторна рамка и
в голяма степен излизат
извън рамките на действа-
щите до настоящия мо-
мент правила и норми".

Особен проблем спо-

ред фермерите представ-
ляват разпоредбите на
Глава пета, които "ради-
кално променят договор-
ните отношения, като по
този начин обезсмислят
договора за аренда и
нарушават действащите
пазарни отношения.
Създава се опасност от
нарушаване на вече
създадени, действащи и
установени правила, които
допринесоха за стабил-
ността в земеползването.
Не стават ясни основните
правила за степенуване
тежестта на договорите".
Глава седма пък усложня-

Длъжниците на фонд "Зе-
меделие" към началото на
тази година са 2632-ма зе-
меделски стопани, като
очакваната сума за възста-
новяване е достигнала 43
млн. лева. Това съобщиха за
Синор.БГ от фонда по повод
контрола, който ведомство-
то трябва да извършва по
отношение на хората, които
не са се издължили в срок.
Процентът никак не е малък
на фона на 68 451-те земе-
делски производители, зая-
вили подпомагане по дирек-
тните плащания за минала-
та кампания.

В числото на длъжници-
те не влизат тези, към кои-
то фондът е завел дела и те
още не са приключени. Са-

Íàä 2600 ôåðìåðè äúëæàò 43
ìèëèîíà ëåâà íà ôîíä „Çåìåäåëèå“

мо да припомним, че зара-
ди растящия брой на длъж-
ниците от миналата година
държавата постави още ед-
на цедка пред потенциални-
те нарушители.

От края на август 2018 го-
дина всички получатели на
субсидии, които имат склю-
чени договори за над 30 хи-
ляди лева с фонд "Земеде-
лие", се проверяват за за-
дължения в Националната
агенция за приходите НАП
и Агенция "Митници". В слу-
чай че при изплащане на
субсидии от ДФЗ се уста-
нови наличие на изискуеми
и ликвидни задължения, те
се прихващат от дължимата
помощ, припомниха от фон-
да.

Коалицията от неправителс-
твени организации "За да оста-
не природа в България" сигна-
лизира, че на 14 януари в учас-
тък на Борисовата градина до бу-
левард "Цариградско шосе" и
улица "Незабравка" е започнала
неправомерна сеч, която "пред-
вижда изсичане на значителен
брой дървета при пълна непроз-
рачност", съобщиха от органи-
зацията. Сечта била на основа-
та на документ за "Инвентари-
зация и лесопаркова експертна
оценка на растителността в ле-
сопарковата част на "Борисова
градина", който третира дърве-
тата като стопанска гора за дър-
водобив. Природозащитниците
припомнят, че прокуратурата ве-
че се е произнесла, че горите в
градските зелени площи не мо-
гат да се третират като стопанс-
ка гора за сеч.

Въпреки това Столична об-
щина, позовавайки се на инвен-
таризацията, предвижда мащаб-
ни сечи, посочват в писмото си
еколозите. На последното засе-
дание на общинската комисия по
опазване на околната среда и
земеделие, ръководена от Лорита
Радева, коалиция "За да остане
природа в България" разбра, че
се предвижда в Борисова гра-
дина да бъдат отсечени над 5900
дървета. Според разрешително-
то от Столична община само в
5 от общо над 30 полигона в
обособения за сеч участък, ще
бъдат отсечени 860 дървета, а
654 ще бъдат окастрени.

Премахването на дървета от-
ново се извършва без изисква-
ното от наредбата експертно ста-
новище и всичките му реквизи-
ти. По същия нерегламентиран
според еколозите начин, без не-
обходимата документация, Сто-
лична община е отсякла 524 дър-
вета в сърцето на Борисовата
градина, в близост до автокъща
"Капитолия". Притесненията се
засилват от факта, че в проекта
на устройствен план за парка
точно на тази теория се пред-
вижда ново застрояване.

Въпреки опитите на приро-
дозащитниците да въздействат
върху ограничаването на сечта
в Борисова градина са марки-
рани много на брой здрави и
неопасни за посетителите на
парка дървета. Общината не е
маркирала "биотопните дървета",
които е ключово да бъдат запа-
зени, за да се осигури опазва-
нето на обитателите на парка,
както на птици, така и други жи-
вотни. Много от стоящите на ко-
рен дървета, които са единстве-
ната хранителна база за кълва-
чите, също са маркирани за сеч,
въпреки че са далеч от алеите.

От организацията смятат, че
сечта се извежда без никаква
публичност и при липса на ин-
формираност на гражданите. На
поставените табели в парка е не-
ясен срокът за извеждане на се-
чите, кой е секачът, колко дър-
вета се предвижда да се махнат,
къде ще се извозят и на каква
площ се предвижда да се из-
вършват мероприятията. ç

От 4 до 28 февруари ще
бъдат изплатени средства-
та на пчеларите по дър-
жавната помощ de minimis,
реши управителният съвет
на фонд "Земеделие". Бю-
джетът на помощта е 3,5
милиона лева. Приемът бе-
ше отворен от 17 декемв-
ри 2018 г. Помощта е част
от годишния разход за
подхранване на пчелно се-
мейство и се предоставя
с цел компенсиране раз-
ходите за извършеното за-
зимяване, както и за спра-
вяне с последствията от
неблагоприятните клима-
тични условия, довели до
ниски добиви на пчелен
мед. Мерките бяха постиг-

Ïðåç ôåâðóàðè ïëàùàò íà ï÷åëàðèòå ïîìîùòà ïî de minimis

ва комасираното ползва-
не на земеделска земя,
като налага тежки адми-
нистративни правила и
фиксира невъзможни
срокове.

В заключение от НАЗ
настояват проектозаконът
за собствеността, позем-
лените отношения и
опазването на земеделс-
ките земи да бъде изцяло
преразгледан и прерабо-
тен, като се вземат пред-
вид реалностите в българ-
ското земеделие. Апелира-
ме в процеса да участват
всички заинтересовани
страни. ç

на за собстве-
ността, поземле-
ните отношения и
опазването на зе-
меделските земи,
който тепърва се
очаква да бъде
приет през 2019 г.
Подобни рестрик-
ции към длъжни-
ците ще важат и

за редица други действия,
свързани с отдаване под на-
ем на земи от държавния и
общинския фонд, одобрява-
нето на договорите за наем
и аренда и др. ç

Åêîëîçè ñèãíàëèçèðàò
çà ñå÷ â Áîðèñîâàòà
ãðàäèíà

делски стопанин не може
да надхвърля левовата рав-
ностойност на 15 000 евро
(29 337.45 лв.) за период от
три данъчни години (2016 г.
- 2018 г.). Конкретният раз-
мерът за подпомагане на
пчелно семейство ще бъде
определен след приема на
заявления за кандидатства-
не по помощта.

Подпомагат се пчелари,
които притежават минимум
20 пчелни семейства и през
2018 г. са реализирали ка-
чествен пчелен мед в съ-
ответствие със Закона за
пчеларството и Наредба за
изискванията към пчелния
мед, предназначен за кон-
сумация от човека. ç

Длъжниците към фонд
"Земеделие" ще бъдат изк-
лючвани и при създаването
на бъдещи масиви за полз-
ване, като това изискване
е записано в проектозако-

нати след протестите, ор-
ганизирани от близо 50
пчеларски сдружения от

цялата страна.
Общият размер на под-

помагането за един земе-

О  Б  Я  В  А

"Първа МБАЛ - София" ЕАД обявява "Конкурс за отдаване  под  наем на
част от вътрешното пространство на Партерния и Първи етаж от сградата на
"Първа МБАЛ - София" ЕАД за поставяне на рекламни табели с медицинска и
социална насоченост"

Подробна информация за местонахождението, минималната наемна цена
и др. ще намерите на адрес: бул. "Патриарх Евтимий" № 37 - Администрати-
вен блок, стая №6 или на тел. 02/8059244 - Димитрина Сярова, на сайта на
"Първа МБАЛ София" ЕАД: www.1mbal.com и на сайта на Столична община.
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Àâòîáóñíèòå ôèðìè ñêî÷èõà
ñðåùó òîë ñèñòåìàòà

Автобусният бранш
настоява тол системата да
отпадне за тях и да пъту-
ват с винетни стикери,
обяви вчера на прескон-
ференция в БТА Георги
Милошев, председател на
Българска федерация
пътнически транспорт
(БФПТ). Заедно с колегите
си от още пет транспортни
организации - Национално-
то сдружение на автобус-
ните превозвачи в Бълга-
рия, Браншовия съюз за
стопанска инициатива в
транспорта, Националния
съюз на превозвачите,
Корпорация на автомобил-
ните превозвачи и Нацио-
налното сдружение на
автобусните превозвачи,
те поставиха основните
проблеми в бранша и
заявиха, че ако исканията
по тях не бъдат спазени,
ще организират масов
протест на превозвачите в
цялата страна на 18 февру-
ари. В това решение
браншът бил обединен и
протестът няма да е
антиправителствен, под-
черта председателят на

Конфедерацията на авто-
бусните превозвачи Магда-
лена Милтенова.

Основният аргумент
против тол системата е, че
четири месеца преди
стартирането й превозва-
чите нямат яснота за това
колко ще им струва и как
ще се отрази на крайната
цена за потребителите.
Договорите за обществен
превоз са сключени
основно по реда на ЗОП и
са с фиксирана цена до
края на изпълнението им,

×åòèðè ìåñåöà ïðåäè ñòàðòèðàíåòî é ïðåâîçâà÷èòå íÿìàò ÿñíîòà êîëêî
ùå èì ñòðóâà è êàê ùå ñå îòðàçè íà êðàéíàòà öåíà çà ïîòðåáèòåëèòå

България е втора по
спад на износа в ЕС
през ноември
Износът на България през
ноември намалява с 12,5%
до 800 млн. евро, а вносът
също се свива - с 14,7%
до 1 млрд. евро, става
ясно от първото четене на
данните на Евростат. Така
страната ни отчита търговс-
ки дефицит от 200 млн.
евро. По-голям спад на
износа от нас има само
Кипър - 26,5%, а  на трето
място застава Великобри-
тания, чийто износ намаля-
ва с 9,2%. Търговският
излишък на еврозоната се
е свил до 19 млрд. евро
през ноември спрямо 23,4
млрд. евро през същия
месец на предходната
година, съобщава
tradingeconomics.com,
цитирайки данните на
Евростат. Това е над
пазарните очаквания за
излишък от 13,7 млрд.
евро. Европейският съюз
отчита търговски дефицит
от 3,2 млрд. евро през
ноември в сравнение с
излишък от 4,9 млрд. евро
преди година. Вносът е
нараснал със 7,6% до
175,9 млрд. евро от 163,4
млрд. евро през ноември
2017 г., докато износът се
е увеличил с много по-
бавен темп от 2,6% до
172,7 млрд. евро.

Омбудсманът поиска
да бъдат изплатени
помощите на хората
с увреждания
Омбудсманът Мая Маноло-
ва изпрати днес препоръка
до министъра на труда и
социалната политика Бисер
Петков за помощите на
хората с увреждания,
информираха от кабинета
на обществения защитник.
Според Манолова е невъз-
можно да бъде извършена
промяна в политиките за
хората с увреждания, без
да се поставят на първо
място потребностите им и
без осигуряване на адек-
ватна и коректна информа-
ция за техните права.
Манолова обръща внима-
ние на социалния минис-
тър, че в институцията на
омбудсмана постъпват
много жалби от хора с
увреждания, които се
оплакват от прекратените
социални пенсии за
инвалидност от началото на
2019 г. и изплащането им
като месечна финансова
подкрепа по Закона за
хората с увреждания, което
ще започне едва от средата
на месец февруари.

което не подлежи на
промяна, посочи Милошев.
При непредвиден разход
за плащане на тол систе-
мата изцяло ще се нару-
шат клаузите по изпълне-
ние на сключените догово-
ри. "Тол системата ни
поставя под въпросителен
знак - какво ще плащаме
от август и на чий гръб ще
бъде цената на билета",
попита председателят на
БФПТ Георги Милошев.

Автобусните превозва-
чи заявиха още, че е

Петчленен състав на Върховния ад-
министративен съд (ВАС) отмени окон-
чателно промените в Плана за управ-
ление на Национален парк "Пирин",
приети от Министерския съвет в края
на 2017 г., съобщи пресслужбата на
съда. Решението на кабинета "Бори-
сов", гласувано в последния работен
ден на 2017 г., разширяваше възмож-
ностите за строежи в националния
парк, обявен от ЮНЕСКО през 1974 г.
за обект на световното наследство.
То предизвика шестмесечни протести
в София и други 50 града в България
и чужбина. Одобрените промени бяха
прокарани от тогавашният вицепреми-
ер Валери Симеонов, лидер на НФСБ
и съпредседател на коалицията Обе-

Ñúäúò îêîí÷àòåëíî îòìåíè ìåðàöèòå íà Âàëåðè Ñèìåîíîâ
äà ñå ðàçïîðåæäà ñ Ïèðèí êàòî ñ áàùèíèÿ

динени патриоти, която управлява за-
едно с ГЕРБ. Той атакува остро при-
родозащитните организации, които
внесоха жалба срещу плана в съда,
заявявайки, че те защитават лични и
финансови интереси.

През юли миналата година трич-
ленен състав на ВАС отмени плана, с
аргумента, че с промените са нару-
шени разпоредби от българското и
международното право, но Министер-
ството на околната среда и водите
(МОСВ) обжалва. По това време в уве-
реността си, че ще успее да узакони
възможностите за нови строежи в
Банско и района, Симеонов стигна до
изявлението, че ако съдът не потвър-
ди правителственото решение, ще сло-

жи край на живота си, като скочи от
бургаски мост с релса на врата си,
за да се удави.

Според съда, който се опира на
Закона за защитените територии
(ЗЗТ), се допуска единствено ремонт,
но не и изграждането на нови спорт-
ни съоръжения в парка. ç

Всяка регистрирана по
ДДС фирма има 2 седмици,
в които да започне смяната
на софтуера за управление
на продажбите и касовите си
апарати, за да успее да се
вмести в крайния срок до
края на март, каза изпълни-
телния директор на НАП Га-
ля Димитрова на среща с
председателя на Българска-
та стопанска камара Радос-
вет Радев. Според директо-
ра на НАП промяната е на-
ложителна заради фискални-
те загуби от над 300 млн. лв.
и укриването на обороти от
над 1 млрд. лв. годишно, ко-
ито са възможни заради пъл-

�
Íàêðàòêî

Äî 2 ñåäìèöè òðÿáâà äà çàïî÷íå ñìÿíà íà êàñîâèòå
àïàðàòè è ñîôòóåðà çà ïðîäàæáè

ното отсъствие на регулация
на софтуерите за управле-
ние на продажбите.

За седмица броят на ка-
совите апарати и принтери,
управлявани от новия тип
софтуер за продажби, се е
удвоил, като до момента ве-
че са издадени над 170 000
касови бележки с отпечатан
на тях QR код, който ще мо-
же да бъде проверен за ва-
лидност от всеки потребител
със смартфон, стана ясно на
срещата.

"Интересът на членовете
на БСК и на НАП за спра-
ведлива и конкурентна биз-
нес среда е общ. Разбира-

ме мотивите за промените в
законодателството, но сро-
кът наистина е много кратък
и трудно изпълним. Разчи-
таме НАП да действа парт-
ньорски спрямо добросъвес-
тните търговци, които са
предприели необходимите

действия", каза на срещата
Радосвет Радев и допълни,
че БСК ще продължи да сле-
ди процеса по прилагане на
новите изисквания и ще
очаква разбиране и съдейс-
твие от страна на данъчната
администрация. ç

крайно време нерегламен-
тираният превоз, от който
държавата годишно губи
по 300 млн. лева, да бъде
криминализиран. Те при-
помниха, че в България се
движат около 3000 осем-
местни микробуса, които
се водят леки автомобили.
Държавата всеки път
абдикира от проблема с
нерегламентирания пре-
воз, който е обхванал 70
на сто от обществените
превози на пътници в
страната, каза Магдалена
Милтенова.

Друг сериозен проблем
на бранша е недофинанси-
рането на сектора, което е
в огромните размери - от
50-60 на сто за последните
две години. В резултат на
това повече от 60 българс-
ки общини са без превоз-
вачи. Общините не заделят
никакви средства от
бюджетите си за финанси-
ране на бранша, а в
същото време превозвачи-
те са задължени да изда-
ват билети с намаление, а
ако не го правят, глобата е
1500 лева. ç
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Стартира Отчетно-изборна кампания '2019
на кооперациите, кооперативните съюзи и ЦКС

ИЗБОР НА
ПЪЛНОМОЩНИЦИ
1. Избор на пълномощници

за общото събрание на потре-
бителните кооперации

Кооперациите избират пъл-
номощници за общото събра-
ние ежегодно (освен ако уста-
вът не предвижда друго). За про-
веждане на селищното събрание
отговорниците на кооперациите
трябва да разполагат с инфор-
мация за:
� определения от УС брой

пълномощници за съответното на-
селено място;
� критериите за избор на

пълномощници, заложени в ус-
тава на ПК;
� списък на кооператорите

в даденото населено място с ин-
формация за извършените от тях
покупки и ползвани услуги от тър-
говските и други обекти на коо-
перацията, предоставена продук-
ция за изкупуване, размер на дя-
ловата и други вноски съгласно
устава на ПК, продължителност
на членството в кооперацията и
др. данни, съгласно утвърдените
критерии;
� кои член-кооператори от

населеното място отговарят на
необходимите критерии.

Информацията трябва да бъ-
де обобщена към 31.12.2018 г.,
освен ако в устава не е опреде-
лен друг срок.

Преди пристъпване към избор
на пълномощници, отговорникът
от кооперацията запознава се-
лищното събрание с определе-
ния от УС брой пълномощници, с
предвидените в устава критерии
и с това кои член-кооператори
от населеното място отговарят
на тях. При номиниране на други
член-кооператори за пълномощ-
ници, той информира присъства-
щите дали отговарят на посоче-
ните критерии. След приключва-
не на номинациите се пристъпва
към избор на пълномощници за
общото събрание на коопераци-
ята.

Решението за избор на пъл-
номощници се взема от селищ-
ното събрание с мнозинство по-
вече от половината присъства-
щи членове.

След приключване на селищ-
ното събрание отговорникът от
ПК представя в кооперацията про-
токол с решението за избора
на пълномощници. Въз основа
на представените протоколи от
селищните събрания се съставя
списъкът на пълномощниците за
общото събрание на ПК.

2. Избор на пълномощници

за общото събрание на коопе-
ративния съюз

Конкретният брой пълномощ-
ници за ОС на КС се определя
от неговия управителен съвет по
норма на представителство, оп-
ределена на база предвидените
в устава показатели. Данните за
тези показатели трябва да са към
31.12.2018 г. или друг опреде-
лен в устава срок. УС на коопе-
ративния съюз може да предви-
ди и допълнителни показатели

3. Избор на пълномощници
за общото събрание на Цент-
ралния кооперативния съюз

Съгласно Закона за коопера-
циите и устава на ЦКС, манда-
тът на пълномощниците за Об-
щото събрание на Съюза е до
избирането на пълномощници за
следващото редовно общо съб-
рание, т.е. 4 години. Настоящи-
ят мандат изтича през 2019 г. В
тази връзка е необходимо през
настоящата отчетно-изборна
кампания кооперативните съю-
зи да изберат пълномощници
за общото събрание на ЦКС с
мандат 2019-2023 г. Изборът на
пълномощници се вписва задъл-
жително в дневния ред и пока-
ната за свикване на общите съб-
рания на кооперативните съюзи.
Конкретният брой на пълномощ-
ниците се определя от управи-
телния съвет на ЦКС по норма
на представителство, определе-
на на база предвидените в уста-
ва критерии. Съгласно приетият
от УС на ЦКС план за работа
през настоящата година броя на
пълномощниците за 38-то ОС на
ЦКС ще бъде утвърден на засе-
данието на 21.02.2019 г.

За навременното съставяне на
списъците на пълномощниците и
изпращане на покани до тях, е
необходимо препис-извлеченията
от протоколите на общите съб-
рания на КС за избора им да
бъдат представени в ЦКС заедно
с анкетните карти на новоизб-
раните пълномощници до 5 ра-
ботни дни след провеждане на
общото събрание, но не по-къс-
но от 24 април 2019 г.

В препис-извлеченията от
протоколите задължително се
упоменава, че пълномощниците се
избират с мандат до избора на
пълномощници за следващото ре-
довно общо събрание на ЦКС през
2023 г. Решението за избор на
пълномощници се взема от об-

щото събрание на КС с мнозин-
ство повече от половината при-
състващи пълномощници.

СВИКВАНЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Общото събрание се свик-

ва от Управителния съвет с
писмена покана до член-коо-
ператорите или пълномощниците
най-малко 14 дни преди деня
на провеждането му, като де-
нят на изпращането или връч-
ването на поканата и денят на
провеждане на заседанието не
се броят.

Поканата се връчва лично на
всеки участник в събранието
(член-кооператор или пълно-
мощник) или се изпраща по по-
щата с обратна разписка. Тя мо-
же да се връчи и по друг на-
чин, ако такъв е предвиден в
устава на кооперацията (коо-
перативния съюз).

В поканата задължително се
вписват:
� дневният ред на събрани-

ето;
� денят, часът и мястото на

провеждане;
� мястото и времето за оси-

гурен достъп до материалите по
дневния ред на събранието.

ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Събранието не може да взе-

ма решения по въпроси, които
не са вписани в дневния ред,
освен решение за свикване на
друго общо събрание. Общото
събрание може да взима реше-
ние по въпроси, невписани в по-
каната, ако в него участват 100%
от членовете (пълномощниците)
и те са съгласни с това. Такива
въпроси се включват в дневния
ред в началото на заседанието.
Решението за включване на те-
зи въпроси в дневния ред се взе-
ма с мнозинство повече от по-
ловината присъстващи членове
или пълномощници.

На общи събрания, в чийто
дневен ред са включени въпро-
си за обединяване с други коо-
перативни организации е препо-
ръчително при обсъждане на та-
зи точка да присъстват предста-
вители на тези организации.

В общото събрание на коопе-
рацията могат да участват пред-
ставители на кооперативния съ-
юз, в който тя членува, на Цент-
ралния кооперативен съюз и други

Работни комисии на събранието

гости. Представителите на коо-
перативния съюз и на ЦКС учас-
тват в заседанието с право на
съвещателен глас, поради което
е необходимо поканата за тях-
ното участие в общото събрание
да се придружава с комплект от
материалите по дневния ред. Като
гости на събранието могат да се
канят и представители на орга-
ните за местно самоуправление
от района на кооперативната ор-
ганизация.

Кооперациите с брой на чле-
новете до 200 души провеждат
общите събрания с участието на
член-кооператорите. Коопераци-
ите с повече от 200 член-коо-
ператори могат да проведат об-
щото събрание с пълномощници,
които се избират на селищни
събрания. Провеждането на се-
лищни събрания е началото на
отчетно-изборната кампания в те-
зи кооперации. В тази връзка е
необходимо:
� председателят на коопера-

цията или член на УС да напра-
ви кратък отчет за извършеното
от кооперацията на територията
на селището;
� член-кооператорите да

бъдат информирани за предс-
тоящото общо събрание на ко-
операцията и неговия дневен
ред;
� да се изберат пълномощ-

ници за общото събрание на ко-
операцията по нормата на пред-
ставителство и съгласно крите-
риите, заложени в устава на ко-
операцията.

Броят на пълномощниците в
общото събрание на кооператив-
ната организация не може да
бъде по-малък от 70. Кворумът
и мнозинството, които са необ-
ходими за провеждане на общо-
то събрание, избор на ръководс-
тво, избор на работни комисии,
обсъждане на материалите по
дневния ред и приемане на ре-
шения по тях се съдържат в ус-
тавите на кооперативните орга-
низации и следва да бъдат съ-
образени с разпоредбите на чл.
17 и чл. 18 от Закона за коопе-
рациите.

В следващ брой на в. Земя
ще Ви запознаем с материалите,
които се обсъждат и приемат от
общото събрание на кооператив-
ните организации.

Дирекция "Кооперативна
политика"

� Комисията по пълномощията, има задължение
да установи и да докладва за наличието на необходи-
мия кворум за започване на събранието. Важно ней-
но задължение е да следи за този кворум през цялото
време на събранието, както и да провери и докладва
броя на присъстващите в залата член-кооператори (пъл-
номощници) преди гласуване на решенията.
� Комисия по проекта за решения, отразява

всички предложения, които се правят от член-коопе-
раторите по време на заседанието, допълва проекта
за решение, редактира окончателния текст на решени-
ята, които събранието е приело и следи за обективно-
то им отразяване в протокола на събранието.
� Комисия по приемане, изменение и допъл-

нение на устава. Общото събрание избира такава ко-
мисия само в случай, че се предвиждат изменения и/
или допълнения на устава на кооперацията/коопера-
тивния съюз.
� Комисия по предложенията за избор. Общо-

то събрание избира такава комисия само ако то е из-
борно или се прави частична промяна в състава на
управителния и/или контролния съвет, пълномощни-
ците, както и при предсрочно прекратяване мандата на

председателя на ПК или съюза. Тя докладва на събра-
нието предложението за брой на членовете и състав
на органите или за промени в тях. Допълва предложе-
ния състав с номинациите, направени от участниците в
събранието и докладва изпълнението на заложените в
устава критерии. След прекратяване на разискванията
оформя окончателните предложения за брой и състав
на органите и ги предава на комисията по провеждане
на избора.
� Комисия по провеждане на изборите. Тази ко-

мисия се избира едва след като се обсъдят и оформят
окончателно проектолистите за състав на органите. В
комисията не могат да се избират член-кооператори,
които са номинирани за избор в някой от органите
на кооперативната организация. Тя има за задача да
проведе избор на председател, управителен съвет, кон-
тролен съвет, пълномощници за общото събрание на
кооперативния съюз или на ЦКС, да провери резулта-
тите от избора, да оформи протокола за него и заед-
но с всички бюлетини запечатани в плик да го предаде
за съхранение в кооперативната организация. Бюле-
тините от избора се съхраняват най-малко до следва-
щото изборно събрание.

при определяне нормата на пред-
ставителство, които не могат да
противоречат на устава на съю-
за и Закона за кооперациите.

Съгласно Закона за коопера-
циите избирането на пълномощ-
ници за общото събрание на ко-
оперативния съюз е ежегодно.

Решението за избор на пъл-
номощници се взема от ОС на ПК
с мнозинство повече от полови-
ната присъстващи пълномощни-
ци. За навременното съставяне
на списъците на пълномощниците
и изпращане на покани до тях е
необходимо препис-извлечения-
та от протоколите на общите съб-
рания на кооперациите за избор
на пълномощници да бъдат пред-
ставени в съюза до 5 работни
дни след провеждане на общото
събрание на ПК, но не по-късно
от 20 дни преди свикване на
общото събрание на съюза. Ако
в устава на съюза срокът за из-
пращане на поканата е по-дълъг
от 14 дни, то посоченият срок
трябва да бъде съобразен с него.
При спазване на всички други
изисквания, това ще осигури в
максимална степен законосъоб-
разността на свикването и про-
веждането на самото общо съб-
рание на КС.

Стартира Отчетно-изборна кампания '2019
на кооперациите, кооперативните съюзи и ЦКС
Част втора
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Откриването на Годи-
ната на европейската
култура със столица
Пловдив е все още актив-
но коментирано в медии-
те и социалните мрежи.
Аз ще се присъединя към
тях с твърдението, че
онова, което видях по
телевизията, показа
колко Пловдив е провин-
циален град, дълбока
провинция, в който инте-
лигенцията му (подобно
интелигенцията на другите
градове, а и изобщо на
цялата българска творчес-
ка интелигенция) се е
свила унизена и смазана,
невярваща в собствените
си сили и не осъзнаваща
ролята, която е длъжна
да играе в обществените
процеси. Бях смутен от
показаното, от неговата
пошлост, мегаломания и
провинциална комплекси-
раност, от празните
текстове, които студенти-
те рецитираха, от наподо-
бяванията на народно
изкуството, което танцьо-
рите и музикантите се
бяха нагърбили, за да
оправдаят участието си.

Често казано, досра-
мя ме.

Ñàìîòî îòêðèâàíå
â Ïëîâäèâ áå
äåìîíñòðàöèÿ íà
íåîáðàòèìèÿ óïàäúê,
êîéòî ïðåæèâÿâà
äóõîâíîñòòà íè, íà
ñëóãèíàæà, íà êîéòî å
ïîäëîæåíà. È íà
óáîãîñòòà íà
áúëãàðñêàòà äúðæàâà,
êîÿòî ñå óïðàâëÿâà
ïðîñòàøêè è îò õîðà,
êîèòî íèòî ÷åòàò,
íèòî ñëóøàò ìóçèêà,
íèòî ãè èíòåðåñóâà
èçêóñòâîòî. Òå
âñè÷êî èçìåðâàò
ñ ïàðèòå, êîèòî
"äàâàò çà êóëòóðà".

Êàêâàòî êóëòóðàòà,
òàêàâà è ñòîëèöàòà é

Аз живея във Варна,
която също бе кандидат
за европейска столица на
културата. Но не успя да
стане! Казах си онази
вечер: "Добре че варненс-
ките амбиции не бяха
удовлетворени, защото
щеше да се види колко
по-дълбока провинция и
по-немощна е тя от Плов-
див".

Самото откриването бе
демонстрация на състоя-
нието на българската
култура, на необратимия
упадък, който преживява,
на слугинажа, на който е
подложена. И на убогост-
та на българската държа-
ва, която се управлява
просташки и от хора,
които нито четат, нито
слушат музика, нито ги
интересува изкуството. Те
всичко измерват с пари-
те, които "дават за култу-
ра". И се хвалят, че пома-
гат на културата. По-
добре щеше обаче вместо
да й "помагат", да й пре-
чат, да я мачкат и гонят -
тогава тя би изградила в
себе си някакви съпроти-
вителни сили и вероятно
щеше да дава отпор на
убогите си държавници.

Но аз искам специал-
но да наблегна на нещо,
за което изобщо не
става дума в коментари-
те и критиките по повод
откриването.

Девизът на Пловдив
като европейска столица
на културата е "Заедно!".
Но какво означава за
българската столица на
културата това "заедно"?
Девизът означавал да
бъдем заедно в многооб-
разието, да се обединят
всички цветове (какви
ли пък цветове, и то
толкова различни, има в
Пловдив, в България и
дори в Европа, не ми е
ясно. Пък не казаха
дали става дума за цвят
на кожата или на нещо
друго) и народи. Но
забележете: те не са
нации, а етносите,
живеещи в Пловдив. А
може би и в България -
това не го разбрах. На
техните езици бе произ-
несена думата "заедно".

Според организатори-
те и автори на програ-
мата разнообразието на
една култура - било
национална, било градс-
ка, е в културите на

различните етноси,
населяващи града и
държавата. Именно на
етносите, а не на стило-
вете, проблематиката,
поколенията. Т. е. нацио-
налната култура е меха-
нично съчетание от
етническите. Но нима
етническите общности в
Пловдив, а и в България
като цяло са носители на
толкова силна самобит-
ност, че са извън нацио-
налната култура и само
поради факта, че населя-
ват нашата държава,
стават част от национал-
ната култура. И толкова
подчертано й оказват
влияние и определят в
някаква степен посоката
и начина й на развитие?
Така им се иска на
неолибералите, постмо-
дернистите и соросоиди-
те да бъде. Затова и
поощряват именно това
"многообразие", което,
ако все пак го има, е
несъществено, незабеле-
жимо и дори фалшиво.

Аз обръщам внимание
на този факт, защото на
церемонията в Пловдив
той бе провъзгласен като
основополагащ принцип,

официално санкциониран
от присъствието на
вицепрезидента на ре-
публиката, от председа-
теля на Народното съб-
рание и от министъра на
култура. Очевидно се
налага друго разбиране
на националната култура,
което може да е в духа
на т. нар. европейски
ценности, но е в крещя-
що противоречие с
националните традиции и
идеали. А и е дълбоко
невярно, порочно и
опасно. Държавата
заявява, че подкрепя или
поне не отрича един
принцип, който разруша-
ва националната култура,
опорочава я и води към
гибел. И все заради тази
"толерантност", "европей-
скост" и "модерност".

Надявам се, че ще се
намерят и други хора,
които да заявят своята
позиция и открито се
противопоставят на
подобни разбирания за
"заедно", "общност" и
култура.

И дано го направят,
преди да е станало
късно!

Панко АНЧЕВ
От "Клуб 24 май"

Иван Тотев, кмет на Пловдив

Снимка Пресфото БТА
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колониалните времена. Това
увеличава неравенството в
силата и богатството между
развитите и развиващите се
икономики.

Второ, свободната търго-
вия дава възможност на мул-
тинационалните корпорации
от развитите страни да пла-
нират световната икономи-
ка заедно с младшите си пар-
тньори - корпорациите от
глобалния Юг, и да създа-
ват конфронтация между хо-
рата от работническата кла-
са в двата региона.

Поради това свободната
търговия се превръща в мо-
дерна одежда за империализ-
ма. През цялата история на
САЩ, властите в страната са
използвали военна сила, за
да разпространяват свобод-
ната търговия по света. Ве-
че повече от столетие

подкрепяните от
Вашингтон военни
преврати и диктатури

водят до установяване на
партньорства между прави-
телството на САЩ, мултина-
ционалните корпорации и
местните елити - партньорс-
тва, изградени около търго-
вията, концентрираща богат-
ството в ръцете на мултина-
ционалите. Това остава ос-
новен източник на насилие
по света и има редица пос-
ледствия. В момента напри-

мер бежанците от Централ-
на Америка, струпващи се на
южната граница на САЩ,
биват криминализирани, за-
щото бягат от последствията
на една история, изпълнена
с организирани от Вашинг-
тон военни преврати и ин-
тервенции и с неолиберални
търговски политики, наложе-
ни от щатските корпорации
и местните елити.

През 50-те години на ХХ
век аржентинският иконо-
мист Раул Пребиш и герман-
ският му колега Ханс Зингер
разработват своята "теория за
зависимостта", която описва
неравностойните условия за
търговия, наложени върху
глобалния Юг по време на
колониализма - същите не-
равностойни икономически
взаимоотношения, които днес
са защитавани чрез свобод-
ната търговия. Пребиш и
Зингер оспорват мейнстрийм
търговската теория за "срав-
нителното предимство", спо-
ред която страните естестве-
но произвеждат стоките, в чи-
ето производство са най-ефи-
касни. В ядрото на тази тео-
рия - и на преобладаващата
икономическа теория днес -
е идеята за "невидимата" ръ-
ка на пазара, която направ-
лява тези естествени избори.

По време на колониализ-
ма обаче колонизаторите не
са разчитали на "невидима-
та ръка на пазара". Вместо

това те са си подсигурили
монопол върху производство-
то на стоки с висока добаве-
на стойност, които са най-
печелившите сектори от ико-
номиката. Постигнали са то-
ва чрез физическо насилие
и използване на мита (и до
ден днешен продължават да
пречат на развиващите се
държави от своя страна да
използват мита). Корпораци-
ите от глобалния Север про-
дават тези стоки както на хо-
рата в собствените си дър-
жави, така и на тези в стра-
ните от глобалния Юг, като
същевременно се стараят да
подсигурят, че корпорациите
в развиващите се икономи-
ки нямат капацитет да ги
произвеждат самостоятелно.

Глобалният Север
превърна глобалния Юг
в износител на
суровини

- позиция, от която повечето
страни все още не успяват
да избягат. Така развитите
икономики имат достъп до
непрекъснато нарастващи
доставки на евтини сурови-
ни, необходими за производ-
ството на стоки. Заедно с ре-
организирането на развива-
щите се икономики така, че
да станат износители на су-
ровини, страните от глобал-
ния Север си подсигуриха и
достъп до пазарите на гло-

балния Юг. През целия пе-
риод на колониализма и до-
някъде в по-малка степен
днес, корпорациите от разви-
тите икономики успяват да
притежават и присвояват пе-
чалбите от производството на
суровини, в добавка към при-
тежанието на глобалното
производство на стоки с ви-
сока добавена стойност.

Важно е да се отбележи,
че правителствата на глобал-
ния Север са използвали
протекционизъм, за да под-
държат тези неравностойни
икономически отношения,
създадени по време на коло-
ниализма. Британците нап-
ример използват мита и суб-
сидии, за да помогнат на
собствените си корпорации
да се превърнат в господст-
ващ производител и износи-
тел на текстил и машини в
началните етапи на индуст-
риалната революция. Те не
спират да използват протек-
ционистки политики дори до-
като се опитват да наложат
нормите на свободна търго-
вия върху другите страни,
включително американските
си колонии. По подобен на-
чин САЩ разчитат силно на
митнически тарифи, докато се
превърнат в доминиращ
производител и износител на
производствени стоки в на-
чалото на XX век.

Това лицемерие продължа-
ва и днес. По-силните пра-
вителства в глобалния Север
не спазват духа дори на соб-
ствените си споразумения за
свободна търговия, като чес-
то фаворизират своите ин-
дустрии, особено в аграрни-
те, фармацевтичните и диги-
талните индустрии. В също-
то време те използват спо-
разуменията за свободна тър-
говия, за да изискват от раз-
виващите се икономики да не
прибягват до същите инст-
рументи, които те самите са
употребявали, за да постиг-
нат днешните си доминира-
щи икономически позиции.

Нови дрехи за старото
неравенство

Масовата съпротива сре-
щу колониализма започва да
се усилва в началото на ми-
налия век и става по-интен-
зивна след световните вой-

Макар скептицизмът към
"свободната търговия" да на-
раства дори на политическа-
та сцена в САЩ, липсва яс-
нота какви нейни алтернати-
ви биха могли да възникват.
Според конвенционалната
мъдрост, ако се противопос-
тавяш на свободната търго-
вия, то тогава трябва да под-
крепяш протекционизма или
икономическия национали-
зъм. Това е подвеждащо. Не
съществува такова нещо като
"свободна" търговия. Хората
създават всички системи, ко-
ито управляват политическа-
та ни икономия. Тези систе-
ми неизбежно благоприятст-
ват някои човешки дейности
спрямо други и ние можем да
ги проектираме да действат по
какъвто начин искаме. Важ-
ният въпрос е: за кого са "сво-
бодни" търговските политики?
Или казано по друг начин: ко-
го благоприятстват търговски-
те политики?

"Свободната" търговия
е свободна само
за собствениците
на капитал:

малцината плутократи, кои-
то притежават и контроли-
рат мултинационалните кор-
порации. Когато държавите
сключват споразумения за
свободна търговия, правител-
ствата на практика се съгла-
сяват, че законите им няма
да облагодетелстват бизнеси-
те от тяхната страна за смет-
ка на бизнесите от другата.
Основният начин, по който
свободната търговия прави
това, е, като се опитва да све-
де всички мита възможно
най-близо до нулата, да ели-
минира квотите за внос и да
обезсърчи държавите да суб-
сидират собствените си биз-
неси.

На практика "свободната"
търговия не насърчава сво-
бодата за всички, а дава
власт на мултинационални-
те корпорации от развитите
икономики в "глобалния Се-
вер" да контролират светов-
ната политическа икономия
по два важни начина. Пър-
во, свободната търговия улес-
нява корпорациите от гло-
балния Север да поддържат
неравностойната търговия с
развиващите се страни от
глобалния Юг, установена в

Близо 70 години след като глобалният Север създава следвоенния международен
ред, корпорациите му продължават да притежават и контролират непропорционален
дял от най-печелившите индустрии в световната икономика
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Освен че внасят уют и
добро настроение, много от
стайните цветя помагат и за
прочистването на въздуха,
свеждат до минимум вредно-
то въздействие на битовата
техника и синтетичните ма-
териали.

Снабдяват активно с кис-
лород. Доказано е, че възду-
хът в жилището става по-чист
с 40%, след като в дома се
разположат няколко саксии
със стайни растения, заради
способността им да поглъщат
въглероден двуокис и да от-
делят кислород. Най-ефектив-
ните доставчици на кислород
са хлорофитум, дифенбахия,
монстера, фикус, аукуба, ка-
ладиум.

Унищожават бактериите.
Много растения отделят фи-
тонциди - бактерицидни ве-
щества, своеобразни расти-
телни антибиотици, които
унищожават бактерии. Дока-
зано е, че антуриумът нап-
ример унищожава 70% от ста-
филококите (бактерии, причи-
нители на инфекции) в по-
мещението. Поставете расте-
нието на недостъпно за деца

Букет свежи цветя във вазата ви-
наги прави стаята да изглежда по-
слънчева и гостоприемна. Предста-
вяме ви 10 трайни цветя за вазата,
които да внесат настроение, уют и
усмивки в дома ви.

1. АЛСТРОМЕРИЯТА е нежно и
красиво цвете, познато още като пе-
руански лилиум. Може да издържи
във вазата от 7 до 14 дни, стига да
сложите цветята в престояла вода.
Търсете я по цветарските магазини
предимно през лятото, но понякога
може да я откриете и през ранна
пролет. Цъфти в цветове като бяло,
розово, жълто, оранжево и червено,
но най-красиви са пъстрите алст-
ромерии.

2. ГИПСОФИЛАТА обикновено
играе поддържаща роля в сватбени
и официални букети, но истината
е, че тя може да бъде вашият нежен
акцент у дома. Поставете я във ва-
за с хладка вода и може да издържи
до две седмици без никакъв проб-
лем. Ако пък искате да разнообра-
зите букета, добавете и няколко
стръкчета лавандула - тя също е
трайно цвете, подходящо за вазата.

3. ГЛАДИОЛАТА е идеалното цве-
те за висока ваза - има изискан вид
и привлича вниманието, така че без

10 трайни цветя за вазата
проблем букетът ще се превърне във
фокусна точка. Важно е водата, в
която поставяте цветята, да не бъде
хлорирана, а ако пък искате пъпки-
те на гладиолата да се отворят по-
бързо, не трябва да е и студена. Ос-
вен това гладиолите са жадни цве-
тя, така че ще се наложи периодич-
но да доливате вода. В случай, че
изпълните всичките й изисквания,
гладиолата ще издържи във вазата
от 7 до 10 дни.

4. ЕУСТОМА, или още Лизиан-
тус, е елегантно цвете, което цъфти
в синьо, пурпурно, мораво и бяло.
Може да издържи във вазата до 12
дни, стига да сте почистили стъб-
лата му от листа и леко да сте ги
подрязали (до 2см е достатъчно).

5. КАРАМФИЛИТЕ са може би
най-често срещаният избор за трай-
ни цветя за вазата. Макар преди
няколко години да бяха смятани за
отживелица, днес карамфилите от-
ново са на мода, главно заради но-
вите разновидности и разнообрази-
ето от цветове. Освен това са аро-
матни и нежни, а във ваза ще из-
държат от 7 до 21 дни.

6. ЛИЛИУМЪТ е класически из-
бор за подаръчни букети. Аромат-
но, нежно и с големи цветове, това

цвете може да издържи във вазата
до 9 дни. Ако искате да му се рад-
вате по-дълго време, не трябва да
държите вазата в топла стая. Вни-
мавайте също за петна от полен -
лилиумът е известен с това, че раз-
пръсква цветен прашец около себе
си.

7. РАЛИЦА може да е необича-
ен избор за цвете във ваза, но пък
ефектните й класовидни съцветия в
синьо и лилаво ще красят дома ви
до 14 дни, след като сте ги натопи-
ли във вода. Цветето е познато още
с името Делфиниум и иска умерена
стайна температура, за да съхрани
красотата си по-дълго време.

8. СТРЕЛИЦИЯ - един по-нео-
бичаен избор за цвете във ваза,
което често е и сред най-подаря-
ваните за различни поводи. Поз-
ната е още с името Райска птица
заради ярките оранжеви или чер-
веникави цветове. Тъй като стре-
лицията е тропическо растение,
най-добре сложете вазата на слън-
чево и топло място. Така ще из-
държи до 14 дни.

9. СЛЪНЧОГЛЕДИ. Наситено
жълтите им цветове са ефектни и
красиви, плюс, че ще красят дома
ви до 10 дни. Избирайте стабилна

ваза, защото слънчогледите са теж-
ки цветя.

10. ХРИЗАНТЕМАТА може да бъ-
де открита по цветарските магази-
ни целогодишно. Причината - това
е едно от най-трайните цветя за бу-
кети и издържа без проблем до 14
дни във вазата. Освен това се сре-
ща в голямо разнообразие от цве-
тове, което я прави още по-атрак-
тивна. Важно е преди да потопите
хризантемите във вода, да почис-
тите стъблата им от листата в дол-
ния край, за да не загниват.

Цветя за здраве и късмет
и домашни животни място,
защото сокът му е отровен.

Азалията унищожава
стрептококите (други причи-
нители на инфекции). Успеш-
но се справят с "битката" сре-
щу микробите всички цитру-
сови дръвчета, миртата, роз-
маринът, хлорофитумът, агла-
онемата, пелеята, дифенбахи-
ята, хибискусът, каланхоето,
пиперонията.

Подобряват имунитета.
Лимоновото дръвче, здраве-
цът, бръшлянът, наровото
дърво и аспарагусът изпаря-
ват във въздуха фитонциди и
етерични масла, полезни в
преодоляването на редица за-
болявания. Така те способст-
ват за подобряването на иму-
нитета.

 "Поглъщат" вредните ве-
щества. Антуриумът прера-
ботва и премахва вредните за
човека ксилол и толуол, кои-
то са съставна част на някои
от съвременните строителни
материали. Папратта нефро-
лепсис също преработва до
безвредни тези опасни за
здравето вещества. Азалията
и спатифилумът поглъщат от

въздуха фенола и толуола.
 Неутрализират амоняка,

отделян от домашните лю-
бимци. Антуриумът поглъща
амоняка, който се отделя в
дом, където има домашни жи-
вотни, и по този начин на-
малява вероятността от забо-
лявания на дихателните ор-
гани. Други не по-малко ефи-
касни унищожители на амо-
няка са стайната хризантема
и азалията.

Защитават  от спорите
на гъбичките. Японската ау-
куба унищожава спорите на
гъбичките, които летят във

въздуха, попадат в дихател-
ните пътища и предизвик-
ват сухота в лигавицата,
дразнене на гърлото и каш-
лица. Това растение с буен
растеж и големи листа е
особено важно да се отглеж-
да на първите етажи на зда-
нията, където спорите на
гъбичките са повече.

ЦИКЛАМА. Защитава от
разочарования, подобрява
настроението, придава увере-
ност.

БАЛЗАМИН. Създава
около себе си мощна вибра-
ция на радост, хармония, из-

глажда последствия от конф-
ликтни ситуации.

МУШКАТО. Смекчава и
преобразува отрицателните
енергии на агресията, гнева
и раздразнението.

АЗАЛИЯ. Защитава от
сплетни, суета, нервност и не-
увереност.

АЛОЕ. Създава по-силно
биополе в дома на хора, кои-
то често боледуват.

КАКТУС. Трансформира
вибрациите на ненавистта,
служи като "гръмоотвод". Пос-
тавен на перваза или вход-
ната врата, не допуска в до-
ма негативната енергия.

КАЛАНХОЕ. Защитава
жилището от агресивност и
раздразнение, например от
скандални съседи.

ЯПОНСКА КАМЕЛИЯ.
Очиства и внася енергията
на спокойствието и уравно-
весеността.

ТЕМЕНУЖКА. Успокоява
атмосферата в дома, създава
около себе си блаженство, по-
кой и радост. Белите теменуж-
ки очистват пространството от
тежки мисли и чувства, добри
са за жилища с малки деца.

 ФИКУС. Преработва и
смекчава тревогата и съмне-
нията.             От "Розали"
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Най-големият страх на
всяка зодия се определя от
типичните за характера му
черти. Вижте кои са най-го-
лемите страхове на всяка зо-
дия.

ОВЕН - от самотата.
Най-големият страх на пред-
ставителите на зодия Овен
е да са сами. Силно социал-
ният Овен е особено уязвим,
ако приятелите или семейс-
твото му не са до него. Пред-
ставителите на тази зодия
търсят подкрепата на близ-
ките си постоянно и държат
на тяхното присъствие във
важните моменти.

 ТЕЛЕЦ - от непознато-
то. Телецът обича стабил-
ността и сигурността. Най-
големият страх на Телците е
именно непознатото и неп-
редвидимото. Загубят ли си-
гурна почва под краката си,
Телците изпадат в паника.
Този им страх понякога пре-
чи на действията и разви-
тието им.

 БЛИЗНАЦИ - от несъ-
вършенството. Най-големи-
ят страх на Близнаците е ня-
кой да намери някакъв не-
достатък у тях. Близнаците
винаги се стремят да са пер-
фектни и безгрешни, затова
се страхуват, когато не ус-
пяват да оправдаят нечии
очаквания. Това е една от
причините за понякога пре-
комерното им старание във
всичко.

 РАК - да не са обичани.
Най-големият страх на зо-
дия Рак е да не го обичат.
Раците са силно уязвими и
зависими от отношението на
околните и се чувстват не-
сигурни, ако разберат, че ня-
кой не ги харесва. Вътреш-
ната им  несигурност често
е неоправдана и продикту-
вана от силно самовнуше-
ние.

 ЛЪВ - да са като всич-
ки. Страхът да не останат

Има зодии, които, намерят ли
половинката си в живота, са цял
ден с него. А има и зодии, на
които сякаш им е отредено да се
развеждат и за тях това е сякаш
естествен процес на нещата в ли-
чен план. Ето кои са те:

КОЗИРОГ. Партньорът на
един Козирог трябва да е много
търпелив и склонен на всякак-
ви компромиси, защото Кози-
розите не могат да правят та-
кива. Те са властни, вироглави
и твърде много мислещи само
за себе си. Има шепа хора в
живота им, които могат да ги
размекнат и за които са склон-
ни да направят нещо, оставяй-
ки себе си на заден план. Проб-
лемът е, че Козирозите трудно
се променят и с времето стават
все по-нетолерантни към поло-
винката си, което често води до
развод.

ВОДОЛЕИ. Те са твърде не-
зависими, сякаш летят в облаци-
те и живеят в свой собствен ро-
зов свят, в който вие нямате мяс-
то. Обичат усамотението, твърде
романтични и раними са и това
често им пречи да създадат сил-

Сред всички знаци на зодиака, съ-
ществуват такива, които са истински
независими - мразят да бъдат контро-
лирани и не се осланят на чужда по-
мощ. Представителките на тези зодии
притежават всички характерни черти
на модерната жена. Ето и кои са 5-те
най-самостоятелни зодии:

ОВЕН. Дамите, които са родени под
знака на зодия Овен постоянно тър-
сят начини да се докажат във всеки
аспект от живота си. Те се възползват
от всяка възможност да поемат ръко-
водна роля било то на работното мяс-
то или в личния живот. Те са много
уверени и няма да позволят на нико-
го, особено на партньора им, да ги
командва или да мачка самочувствие-
то им.

ТЕЛЕЦ. На пръв поглед може да
ви се стори, че можете да контролира-
те Телец, но това е голяма заблуда.
Въпреки че жената Телец се радва на
материални придобивки, не мислете,
че можете да я ръководите, като я об-
сипвате със скъпи подаръци. Тя е дос-
татъчно силна, за да си ги извоюва
сама, а и не е в природата й да отвър-
не на жеста, защото просто не се чув-
ства длъжна да го направи.

От какво се страхуват зодиите
незабелязани е най-големи-
ят за Лъвовете. Представи-
телите на тази зодия обожа-
ват да изпъкват и да се от-
личават от тълпата, затова
не обичат да се сливат с
околните. Лъвовете правят
всичко, за да демонстрират
своята различност - от ма-
териални придобивки за се-
бе си до огромни и показни
жестове за близките си.
Всичко това обаче е постиг-
нато с много стил.

ДЕВА - от хаоса. Най-го-
лемият страх на представи-
телите на зодия Дева е хао-
сът. Всяка неподреденост ка-
ра методичните Деви да из-
тръпват. Те се чувстват пер-
фектно, когато всичко се
случва според предварител-
но изграден от самите тях
план. Хаосът в дома, на ра-
ботното място и дори в гла-
вата им ги влудява и те пра-
вят всичко възможно да го
предотвратят.

ВЕЗНИ - да не са харес-
вани. Везните обичат хар-
монията и красотата, те оби-
чат да изглеждат така в очи-
те на околните. Затова най-
големият им страх е да не
бъдат харесвани. Каквото и
да правят за някого, глав-
ната им цел е да се харесат.
Везните правят това не за
да омаловажат околните, а
за да се почувстват уверени
в себе си.

СКОРПИОН - да видят
същността им. Скорпиони-
те обичат да изглеждат сил-
ни и безгрешни във всичко.
Грубата им обвивка обаче
често крие ранима душев-
ност. Най-големият страх на
зодия Скорпион е хората да
не видят слабите им стра-
ни. Скорпионите държат хо-
рата да видят у тях, това,
което те са решили, а не ис-
тинската им същност. Разк-
риването й кара Скорпиони-
те да се чувстват уязвими.

СТРЕЛЕЦ - от зависи-
мост. Те се страхуват от фи-
зическа, емоционална и фи-
нансова зависимост от ня-
кого, затова и строго пазят
свободата си във всяко от-
ношение. Често пъти Стрел-
ците изглеждат дръпнати
точно заради тези си стра-
хове. Трудно допускат човек
до себе си, защото считат
привързаността за зависи-
мост.

КОЗИРОГ - от отхвърля-
не. Те имат нуждата да се
чувстват пълноценна част от
група, затова всякаква фор-

ма на неприемане ги ужа-
сява. Друг голям страх на
Козирозите е липсата на ста-
билност. Тази зодия има
нужда да е здраво стъпила
на земята и всичко, отвъд
обичайното, ги паникьосва,

ВОДОЛЕЙ - от еднооб-
разието. Най-големият страх
на Водолеите е да не загу-
бят своя живец. Тази актив-
на зодия държи на своята
физическа и емоционална
младост и всичко, което им
напомня за остаряване (би-
ло то здравословно, или емо-
ционално), ги кара да се чув-

стват некомфортно. Водоле-
ите не обичат еднообразие-
то, за тях животът трябва
да е пъстър, а всеки ден да
носи различна и вълнуваща
емоция.

РИБИ - от семейни проб-
леми. Рибите са сред най-емо-
ционалните представители на
зодиака. Те държат на семей-
ството и най-големият им
страх е да нямат проблеми с
половинката до себе си или
който и да е друг член на се-
мейството. Рибите пазят се-
мейното огнище с цената на
всякакви компромиси.

4-те, които най-често се развеждат 5-те най-независими БЛИЗНАЦИ. Представителките на
зодия Близнаци също могат лесно да
ви заблудят, кой е в лидерска позиция.
Те разбират, когато трябва да дадат въз-
можност да другите да се изявят, така
че да се чувстват щастливи и да изг-
лежда така, сякаш имат контрол, но
рано или късно, Близнаците винаги
вземат отново юздите в ръцете си.

СТРЕЛЦИТЕ винаги се движат към
определена цел, така че ако плановете
ви не съвпадат с нейните, съжалява-
ме! Дамите зодия Стрелец няма да поз-
волят на никого да застане на пътя
им, да я контролира и да я отклони от
това, което иска да постигне.  Тези же-
ни просто обичат свободата и факта,
че могат да вземат решение, колкото й
спонтанно да е то, ги кара да се чувст-
ват живи.

КОЗИРОГЪТ е майстор на само-
контрола, така че жената, родена под
този зодиакален знак, съвсем не се нуж-
дае от някой, който да я контролира.
Тя знае какво е най-доброто за нея и
ще го направи. Дори да се опитате да
я контролирате, тя е толкова упорита,
че по-скоро ще се откажете, отколкото
да накарате нея да направи нещо про-
тив своите разбирания и воля. Тя е
силно момиче и е невъзможно да я
промените - в това се крие и голяма
част от чара й.

на и стабилна връзка. Не след
дълго човекът в живота им се от-
казва от опитите да пробие за-
щитата на Водолея и да нахълта
в приказния му свят и се стига
до развод.

ВЕЗНИ. Те никога не са наяс-
но със себе си и желанията си. В
любовта нещата често са на кан-
тар. Дали да бъдете с този или
онзи. И често, балансирайки на
два стола, Везните се оказват на
земята. Склонността им към из-
невери, макар и абсолютно без-
почвени и импулсивни, често е
причина да остават сами в жи-
вота.

СТРЕЛЕЦ. Те са много енер-
гични, сякаш са непораснали де-
ца, всичко им се струва игра,
много са нетърпеливи и всичко
това им пречи в личен план, за-
щото просто няма някой, който
да отговаря напълно на сложни-
те им изисквания. А и самите
Стрелци са хора, с които трудно
се съжителства. Те са винаги в
движение, имат постоянно нови
и нови прически и трудно могат
да водят спокоен семеен живот.

От "Розали"
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Редица изследвания по-
казват, че бъбреците ежед-
невно са подложени на въз-
действието на някои вредни
навици, които ги увреждат.
Заболяванията на бъбреци-
те попадат в графата на
т.нар. тихи диагнози, чиито
симптоми не се проявяват в
самото начало на болестта,
а едва когато ситуацията
стане твърде сериозна и
трудно обратима.

Научните изследвания и
опити с пациентите показ-
ват, че бъбреците могат с го-
дини да изпълняват своята
функция с намален капаци-
тет, без пациентът изобщо
да забележи. Затова превен-
цията и ежегодните прегле-
ди са много важни. По мне-
нието на специалистите опи-
саните по-долу вредни нави-
ци могат да увредят бъбре-
ците ни. Ако те са част от
вашето ежедневие, помисле-
те добре какво трябва да про-
мените.

Äåõèäðàòàöèÿòà
íà îðãàíèçìà

Най-важната задача на
бъбреците е да филтрира
кръвта и да премахва ток-
сините от организма. Всеки
човек може да им помогне
да си свършат добре работа,
като пие достатъчно вода.
При дехидратация бъбреци-
те не функционират добре и
се стига до събирането на
токсини в организма, което
може да доведе до уврежда-
не. Ето защо уролозите на-
помнят, че трябва да се пие
по минимум 2 литра вода
всеки ден.

Èçëèøúê îò ñîë
â õðàíàòà

Златното правило гласи,
че не трябва да се приемат
повече от 5 грама сол на
ден. Всичко, което надвиша-
ва това количество, може да
повлияе лошо на целия ор-
ганизъм и в частност да ув-
реди бъбреците. Когато чо-
век приема осолени продук-
ти, бъбреците работят уси-
лено, защото трябва да се
отдели натрият, който се на-
мира в солта. Излишната
сол влияе и на кръвното на-
лягане, както и на редица
други заболявания, напом-
нят уролозите.

Çàäúðæàíå
íà óðèíà

Често човек отлага ходе-
нето до тоалетната, защото
не иска да влиза в общест-
вени тоалетни или пък има
много работа. Проблемът е,
че задържането на урина уве-
личава налягането в пикоч-
ния мехур, а това може да
доведе и до бъбречна недос-
татъчност, поява на камъни
и интоксикация, обясняват

уролозите. Те съветват да се
тича до тоалетната дори при
най-малкия позив за урини-
ране.

Ñâðúõêîíñóìàöèÿ
íà çàõàð

Последните проучвания
показват, че е достатъчно да
се изпият две подсладени на-
питки, за да се повиши ни-
вото на белтък в урината.
Появата на протеини в ури-
ната обаче е един от първи-
те признаци на проблеми с
бъбреците. Според уролози-
те проблемът е в това, че
много хора ядат 10 пъти по-
вече захар от препоръчана-
та дневна доза и така под-
лагаме бъбреците си на неп-
рекъснати атаки.

Ëèïñà íà âèòàìèíè
è ìèíåðàëè

Липсата на витамини и
минерали е предпоставка за

появата на бъбречни забо-
лявания. Витамин В6 и маг-
незият намаляват риска от
камъни в бъбреците, затова
в храната си човек редовно
трябва да включва храни ка-
то ядки, сьомга, не тлъсто
свинско и телешко месо, су-
шени плодове (особено си-
ни сливи), банани, авокадо,
черен шоколад и т.н.

Æèâîòèíñêè
ïðîòåèíè

За да се радва на здрави
бъбреци, менюто на всеки
човек трябва да изобилства
от плодове и зеленчуци. Вся-
ко приемане на протеини,
особено от животински про-
изход, допълнително нато-
варва работата на бъбреци-
те. С течение на времето то-
ва може да доведе до увреж-
дане на техните функции.
Уролозите напомнят също
така, че високопротеинови-
те диети могат да са опасни

за здравето.

Ëèïñà íà ñúí
По време на нощния сън

тялото възстановява увреде-
ната тъкан на бъбреците, та-
ка че редовното гушкане на
възглавницата е от първос-
тепенна необходимост за
поддържане на тяхното здра-
ве. Както е добре известно,
безсънието отключва редица
заболявания, в това число
и на отделителната система.

Òâúðäå ìíîãî êàôå
Подобно на солта, кафе-

то също натоварва бъбре-
ците. Кофеинът може да по-
виши кръвното налягане и
така те да бъдат подложени
на особен стрес. С течение
на времето това неминуемо
ще доведе до тяхното увреж-
дане, предупреждават уроло-
зите. Според тях човек не
бива да пие повече от 2-3
чаши кафе на ден.

Вредни навици, увреждащи
бъбреците

Îáåçáîëÿâàùè
ëåêàðñòâà

Опитът на уролозите с
пациенти показва, че изпол-
зването на обезболяващи
(като аспирин, ибупрофени
и други подобни лекарства)
може да доведе до рязко ув-
реждане на бъбреците. Ето
защо те препоръчват при
проблем да се използват
първо препарати на билко-
ва основа и едва след това
да се мине към по-сериоз-
ната артилерия. Това ще за-
щити донякъде бъбреците.

Êîíñóìàöèÿ
íà àëêîõîë

Бъбреците няма да пост-
радат, ако човек изпие една
чаша вино, но консумация-
та на големи количества
спиртни напитки, и то в дъ-
лъг период от време, опре-
делено ще доведе до сериоз-
ни проблеми. Алкохолът е
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токсичен, а трябва да се пре-
работи от бъбреците, за да
се изхвърли отровата от тя-
лото. Освен това той е и ди-
уретик, който дехидратира
организма и така двойно
вреди на бъбреците.

БЪБРЕЧНИ

ЗАБОЛЯВАНИЯ

Бъбреците са чифтен ор-
ган с характерна бобовидна
форма. Всеки от тях е с дъл-
жина около 12 см, ширина
6 см и дебелина - 3 см. Ле-
вият е малко по-дълъг и по-
тесен. Общата тежест на два-
та бъбрека е около 300 гра-
ма. Тяхната основна функ-
ция е да елиминират край-
ните продукти от обмяната
на веществата - урея, пикоч-
на киселина, креатинин и
амоняк. Както и да регули-
ра вътрешната течна среда
в организма, да поддържа
рН-то, електролити и т.н.

Сърцевината на бъбрека
е оформена като пирамиди,
които са обърнати с широ-
ката си част към кората.
Върхът й се отваря в бъб-
речното легенче. Броят на
бъбречните пирамиди вари-
ра от 7 до 20, но средно са
около 12 във всеки бъбрек.
Между пирамидите се раз-
полагат колонки от корово
вещество.

Ïèåëèò
(âúçïàëåíèå
íà áúáðå÷íîòî
ëåãåí÷å)

Възпалението се причи-
нява от микроорганизми.
Улеснява се от простуда, зад-
ръжка на урината при ка-
мък в бъбрека, запек, бре-
менност и т.н. Има остър и
хроничен пиелит. При пър-
вия се усеща болка в кръс-
та, учестен пулс и втрисане.
Ходи се по-често до тоалет-
ната, а урината е по-мътна.
При хроничното възпаление
болният от време на време
се оплаква от втрисане и
болка в гърба, може да има
и запек.

Êàìúíè
Камъните се образуват от

кристалите на различни со-
ли, които се отделят като от-
падни продукти в урината
вследствие на метаболитни-
те процеси в тялото. Те са
различни по големина и със-
тав. Могат да се дължат как-
то на индивидуални и нас-
ледствени особености, така
и на метаболитни проблеми
или повишен прием на спе-
цифични храни или напит-
ки. Болката се появява вне-
запно, отзад в областта на
хълбока, и се движи към сла-
бините.

Õèïåðòîíè÷åí
áúáðåê

Това е заболяване, което
се развива като усложнение
на артериалната хиперто-
ния. Вследствие на високо-
то кръвно настъпва склеро-
за на бъбреците, а като кра-
ен резултат се развива хро-
нична бъбречна недостатъч-
ност. Другите заболявания,
които могат да увредят бъб-
реците, са диабет, туберкуло-
за, подагра и т.н. Диагно-

зата се поставя след извър-
шването на специфични из-
следвания. В първоначална-
та фаза няма почти никак-
ви симптоми.

Êèñòè
Кистите могат да бъдат

вродени или придобити, при-
чинени от паразити или
вследствие на заболявания
като Синдрома на Вон Хи-
пел-Линдау. Те са единични
или множествени, разполо-
жени в единия или и в два-
та бъбрека.

Често протичат безсимп-
томно и се откриват случай-
но при ехографско или ком-
пютъртомографско изследва-
не. В повечето случаи лече-
ние не се налага.

Ðàê
Диагнозата се среща по-

често при мъжете във въз-
растта между 60-70 години.
Тютюнопушенето, затлъстя-
ването и артериалната хи-
пертония са фактори, които
могат да увеличат риска от
развитие на тумор на бъб-
река. Характерно за тумори-
те на бъбрека е ранното им
метастазиране по кръвен
път, достигайки до белите
дробове. Проблемът е, че в
началния стадий почти ня-

ма оплаквания. Те се появя-
ват късно и това прави бо-
лестта трудна за откриване.

Õåìîäèàëèçà
Това е извънбъбречен ме-

тод за очистване на кръвта
от ендогенни и екзогенни
токсични вещества с помощ-
та на специален апарат. Той
позволява да се заменят
функциите на увредените

бъбреци и болните да имат
един сравнително нормален
живот. За целта обаче на ръ-
ката се поставя венозен ка-
тетър, чрез който кръвта се
филтрира от апарата.
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Тези малки "пакостници"
полепват по кожата и могат
дори да проникнат вътре в
тялото. А топлата и влажна
среда е идеална за тяхното
размножаване.

Попаднали върху кожата,
те водят до сърбеж, обриви,
зачервяване и други непри-
ятни симптоми. Изпотява-
нето създава идеална среда
за развитие, обясняват дер-
матолозите. И дават ценни
съвети за това как да се
справим с гъбичките.

Áåëè ïåòíà
ïî êîæàòà

Това е гъбично заболява-
не на кожата, което се поя-
вява особено при хора със
занижен имунитет, които се
потят по-често и кожата им
е по-мазна от нормалното.
Става дума за бели петна,
които обикновено възникват
в областта на шията. Но ако
не се лекуват своевременно,
те се разпространяват по ця-
лото тяло.

Реално всеки човек има
малко количество от тези гъ-
бички по кожата си, обяс-
няват дерматолозите. По ду-
мите им процесът на техния
растеж може да бъде изпус-
нат от контрол. До 50% от
хората, живеещи в тропичес-
ките страни, поне веднъж в
живота си са лекували така-
ва инфекция. Иначе подат-
ливи на нея са предимно
онези, които се потят малко
повече от нормалното и ко-
жата им е мазна.

Когато има свръхрастеж
на колонията от гъбички, ко-

Гъбичките ни
атакуват

Вземете мерки, за да се
предпазите от тези неприятни
и неудобни болести

жата обикновено става су-
ха, образуват се фини люс-
пи и започва да сърби. Пет-
ната, които се образуват, мо-
гат да са бели, розови, чер-
вени или кафяви. Постепен-
но те се уголемяват и така
се появяват характерните за
това заболяване обезцвете-
ни места по кожата.

Тази гъбична инфекция
може да бъде предотвратена,
ако човек носи по-свободни
и "дишащи" дрехи (от лен
или памук). Те ще намалят
потенето. Освен това лека-
рите съветват при често пов-
таряща се инфекция да се из-
ползват противогъбични са-
пуни, гелове и шампоани,
които съдържат селенов сул-
фид или кетоконазол. Нуж-
но е кожата да се измива за
10 минути веднъж месечно,
за да се предотврати повтор-
ното разрастване на гъбич-
ната колония.

Специалистите твърдят,
че в някои случаи белите пет-
на отшумяват от само себе
си при захлаждане на вре-
мето. Но при сериозно раз-
растване на обезцветените
места е най-добре да се нап-
рави консултация с дерма-
толог. Най-вече защото е
възможно инфекцията да е
комбинирана с друг кожен
проблем - като псориазис
например.

За да ви диагностицира
правилно, лекарят трябва да
вземе проба от лющещата се
кожа и да я огледа под мик-
роскоп. Така се поставя най-
точната диагноза. Ако ин-
фекцията е тежка и е комби-

нирана с друг кожен проб-
лем, може да се наложи из-
писването на антифунгален
крем или противогъбични
таблетки. Добре е да се знае
обаче, че последните нато-
варват черния дроб.

Äåðìàòîëîãè÷íè
èíôåêöèè

Това е голяма група от за-
болявания, която включва
гъбични инфекции по ходи-
лата, в областта на брадата
при мъжете, по ноктите, в
косата, около слабините и
други места по тялото, къде-
то потта може лесно да се
задържи и да създаде идеал-
ни условия за развитието на
тези "пакостници".

Обикновено кожата започ-
ва да сърби и по нея се поя-
вява обрив. Инфекциите по
краката са често срещани при
спортистите. При тях забо-
ляването започва между
пръстите на краката, като се
разпростира по ходилата и
дланите. При инфекциите, за-
сягащи ингвиналните гънки
(в сгъвката на бедрата и се-
далището), също се наблю-
дава силен сърбеж. Растежът
на гъбичните колонии се раз-
пространява до слабините и
във вътрешната част на бед-
рата. А когато са засегнати
ноктите, плочките стават по-
дебели и пожълтяват.

Най-добрата профилакти-
ка в случая е, човек да носи
джапанки, когато се разхож-
да около басейна или шкаф-
четата за преобличане във
фитнеса, защото влажните
подови настилки са идеална
среда за размножаване на
гъбичките. Ако пък човек но-
си затворени обувки през де-
ня, винаги трябва да слага
тънки чорапи. Запарването
на краката в обувките също
води до буен растеж на гъ-
бичките. Когато в семейст-

вото има професионален
спортист, най-добре е да не
се споделят хавлиените кър-
пи. А когато човек спи в ед-
но легло със спортист, тряб-
ва да го помоли да носи чо-
рапи и през нощта, за да се
избегне разпространението
на инфекцията.

Бърз и лесен начин за
предотвратяване на сърбежа
е да се сменят чорапите, бе-
льото и дрехите, ако човек се
е изпотил. Взимането на душ
и обличането на чисти дре-
хи е една добра превенция,
напомнят лекарите. Лечени-
ето обаче включва използва-
нето на специални противо-
гъбични кремове, спрейове
или прахчета, които се пред-
писват от дерматолог.

Поставянето на влажни
студени кърпи в засегнати-
те зони по няколко пъти на
ден също би облекчило сър-
бежа. Но ако състоянието не
се подобри до няколко сед-
мици, задължително трябва
да се посети специалист. Ако
е необходимо, той предпис-
ва по-силни препарати, ко-
ито действат локално.

Добре е да се знае също
така, че това, което изглеж-
да като инфекция по нокти-
те, понякога може да е прос-
то нараняване. Ето защо, ако
човек има съмнения, най-
добре е да си запише час за
консултация с дерматолог,
преди да започне да се са-
молекува.

Âàãèíàëíè
èíôåêöèè

Обикновено те се причи-
няват от гъбичката Candida
albicans. При заразяване с
нея се получава едно неп-
риятно дразнене и сърбеж в
областта на влагалището.
Около 75% от дамите са
имали подобно страдание и
дискомфорт поне веднъж в

живота си, твърдят специа-
листите. И напомнят, че ля-
тото е най-рисковият пери-
од.

Жените масово се изле-
жават на плажа или около
басейните с мокър бански,
без да подозират, че това ще
отключи вагинална инфек-
ция. Подобно поведение е
рисково за дамите, които
наскоро са минали през курс
на лечение с широкоспектъ-
рен антибиотик (като цип-
рофлоксацин например). Те-
зи медикаменти убиват доб-
ри вагинални бактерии и
улесняват развитието на гъ-
бичките. Онези, които имат
диабет, също трябва да са
особено внимателни, тъй ка-
то и при тях рискът е висок.

Вагиналните инфекции се
характеризират със сърбеж,
зачервяване и подуване на
вулвата. Възможно е да се по-
яви и бяло течение, което чес-
то прилича на извара. Най-
добрият начин човек да си
спести подобен проблем, е да
сменя банските си веднага
след излизане от водата. Ос-
вен това не е добра идея да
се взимат горещи вани или
да се ползват парни бани.
Желателно е също така да се
използва памучно бельо, как-
то и да се ограничи носенето
на чорапогащи, които могат
да доведат до изпотяване и
задържане на топлината.

Лечението се назначава
от специалист, след като бъ-
де направен преглед и се взе-
ме секрет за изследване.
Обикновено симптомите
отшумяват за три-четири
дни, ако се използват ваги-
нални свещички. Но при за-
силване на симптомите в
рамките на една седмица е
добре да се изпие и еднок-
ратна доза от противогъбич-
но лекарство. То също се
назначава от специалист.
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ÈÍÒÅÐÂÞ ÍÀ ÐÀÉÍÀ
ÕÀÐÀËÀÌÏÈÅÂÀ

- Д-р Тенчев, в последно
време все повече хора полу-
чават паникатаки. Това за-
боляване ли е?

- Паническите атаки и
паническото разстройство е
много важно да се разбере,
че не са диагноза, а състоя-
ние на психиката. Предста-
вете си един резервоар, кой-
то се пълни с тревожност.
Тя достига своя праг, после
продължава да прелива и се
появява различна комбина-
ция от симптоми, които се
обозначават като паниката-
ки. Те започват да се случ-
ват с определена честота и
периодичност и тогава се го-
вори за паническо разстрой-
ство.

Първата група симптоми
са сърцебиене, учестено ди-
шане, повишаване на арте-
риалното налягане, чувство
за страх, изпотяване, усеща-
не за загуба на контрол. Усе-
щане на ужас. Това е по-бур-
ната форма. Ако човек за-
пази хладнокръвие, паничес-
ката атака може да изчезне
за 15-20 минути. Може оба-
че да се филмира и тогава
тя може да се повтори и пот-
рети.

Има и друга група симп-
томи, която е по-неприятна.
Там няма такива ексцесив-
ни състояния, при които да
имаш усещането, че полудя-
ваш и умираш, но се наб-
людава едно непрекъснато
виене на свят, усещане, че
губиш контрол над походка-
та си, над вестибуларния си
апарат. Макар тази форма
на панически атаки да не е
толкова драматична, тя е по-
неприятната, защото не из-
чезва за 15-20 минути, мо-
же да продължи с часове, с
дни и обикновено е по-упо-
рита за терапия.

Ако трябва да обобщим,
паникатаката е опит за са-
моизлекуване от тревожност-
та, която човек носи в себе
си, и сигнал, че трябва да
направи промени в живота
си. Тези състояния не бива
да бъдат прикривани и за-
мазвани, защото в противен
случай това означава, че не
се вслушваме в гласа на соб-
ствената си психика и дъл-
бинната си природа. Пани-
ческата атака е обратна
връзка за самия ни живот.
Ако животът ни е скапан,
логично имаме паническо
разстройство.

- Колко българи получа-
ват подобни атаки?

- Поне веднъж в живота
си човек е преживял нещо
подобно или близко до па-
ническа атака. В медицина-
та се обозначава като нерв-
но-вегетативна дистония.
Никой не е правил статис-
тика, но от моя дългогоди-
шен опит мога да кажа, че
между 8-10% от население-

Психотерапевтът д-р Димитър Тенчев:
500 000 българи имат паникатаки

ВИЗИТКА: Той е роден е на
24 февруари 1958 г. в София. За-
вършил е Медицински универси-
тет – София, магистър е по ме-
дицина и здравен мениджмънт.
Преподава медицинска етика и со-
циална медицина в Медицинския
университет и има кабинет по
трансперсонална психотерапия.
Притежава сертификати с пра-
во за практикуване на хипноза и
хипнотерапия. Основател е на
системата за личностно разви-
тие InSighting.

то у нас страда от хроничес-
ки панически атаки, което е
около половин милион бъл-
гари. При някои може да е
няколко пъти на ден, при
други веднъж в седмицата,
при трети един път в годи-
ната. Някои изобщо не мо-
гат да излизат без придру-
жители, защото ги е страх,
че нещо ще им се случи.

- Осъзнават ли хората от
какво е породено чувството
на страх?

- Не, те не осъзнават от
какво е страхът. Когато ти
се излее една кофа адрена-
лин в тялото, ти ще изпи-
таш ужас. Но защо се изли-
ва този адреналин? Защото
непрекъснато генерираме
тревожност.

- Новите технологии
оказват ли влияние върху
нея?

- Те имат влияние върху
динамиката на живота ни.
Косвено влияят, но за мен
по-скоро ключова е динами-
ката на живот. Не мисля, че
човек е създаден за такъв ре-
жим на работа, за такъв ре-
жим на живеене, за такъв
режим на себеекспресия.
Всъщност той няма себе си,
само експресия. Може без
преувеличение да се каже, че
човек живее живота на дру-
гите, другите определят гра-
фика и ритъма на живота
ти. Човек през целия си жи-

вот прави неща, които не
иска и дори не разбира, че
не ги иска.

- Хора с по-висок социа-
лен статус ли са засегнати
по-често от паникатаки?

- Не. Всички страдат. И
бедни, и богати, и красиви,
и грозни, и умни, и глупа-
ви. Всички, на които живо-
тът им не е в ред. Включва
се тяхната алармена систе-
ма, защото ти можеш да пра-
виш компромиси в различ-
ни сфери на живота си и да
търпиш различни дразните-
ли. Компромисът е в осно-
вата на паническите атаки,
а нас ни възпитават, че
трябва да живеем непрекъс-
нато с компромис. Човекът
мрази промяната, човек ис-
ка да е окопан в блатото на
статуквото, което го поболя-
ва, но иска да не е болен,
докато живее в блатото. То-
ва е параграф 22.

- Да, но хората невинаги
могат да напуснат работа-
та, която не харесват...

- На никого не съм ка-
зал: напусни работа, оста-
ни без работа и без пари.
Въпросът е, че повечето хо-
ра не търсят начин да про-
менят статуквото, което ги е
поболяло. Когато водя моя-
та терапия, не казвам кой
какво да прави. Самата пре-
живелищна терапия отваря
очите и съзнанието. Те раз-

бират къде е дразнителят, ве-
че знаят какво да правят.
Проблемът е, че продължа-
ват да живеят с клишета.
Казват: „трудно е да се на-
мери работа, какво да правя
на тази възраст, ако се раз-
веда, ще остана сам, децата
е хубаво да имат двама ро-
дители...“. Мога да изброя-
вам до безкрай. Щом е така,
поемаш отговорността и но-
сиш паническите си атаки.

- В каква възраст се случ-
ват те?

- Все по-млада. Преди,
когато започвах практиката
си, беше след 20-годишна
възраст. Сега има в тийней-
джърска. Зависи докога пси-
хиката ти ще издържи. Кога
чашата ще започне да пре-
лива. Тревожността е като
топка в слънчевия сплит.
Сутрин се будиш с нея, тя
започва да изсмуква енерги-
ята ти и живеца ти за деня.
Тази тревожност започва да
се случва с все по-голяма
честота и все по-голяма про-
дължителност. И в един мо-
мент вече можеш да трепе-
риш от нея, не ти се буди
сутрин, защото идва поред-
ният тревожен ден. Когато
генерализираната тревож-
ност стане прекалено голя-
ма като времетраене, като
усещане и преживяване, то-
гава се появяват паничес-
ките атаки. Тревожността е
лястовица за промяна, а не
е диагноза, която трябва да
бъде потисната с антидеп-
ресанти.

- Какви са най-често сре-
щаните фобии у нас?

- Аерофобия – хиляди
българи имат страх от лете-
не. Също така има много
хора с различни зоофобии,
агорафобия (страх от откри-
ти пространства). Последна-
та много често се комбини-
ра с панически атаки и много

пъти хората, когато са в мо-
лове и огромни пространст-
ва, изпитват точно симпто-
мите на панически атаки.
Социалната фобия е отдел-
на група и тя напоследък се
усилва. Нейните жертви
имат страх да излизат с го-
леми компании, страх от го-
ворене пред много хора и
изобщо страх от контакт с
други хора.

- На какво се дължи
страхът от социализация?

- Може по рождение чо-
век да е по-затворен. Има
хора, които просто изпитват
дискомфорт при общуване с
хора. Те са социопати, като
не влагам лош смисъл в та-
зи дума. При други може да
е придобита - резултат на от-
хвърляне. Социалната фо-
бия отразява желанието на
човек да се предпази от кон-
тактите, които под някаква
форма го раняват.

- Хипнотерапията ли е
една от техниките, с които
могат да се излекуват някои
фобии?

- Да, но тя не може да се
опише като техника. Тя е из-
ключително умение за имп-
ровизация и поне аз не я
прилагам на ишлеме. Това
не е техника, това е изкуст-
во. Много от психотерапев-
тите го правят като клише –
за тютюнопушене правиш
такава хипноза, за фобия -
втора, за тревожност - тре-
та.

За мен това е развален
грамофон. Когато аз правя
психотерапия и хипнотера-
пия, няма два сеанса да се
повторят един с друг. Еди-
ният е различен, другият ще
е още по-различен. Има об-
щи принципи, разбира се –
въвеждането и извеждането
от транс, но това са най-
формални стъпки. Хипноте-
рапията е джаз, не чалга.
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готово. Великите готвачи използват това
време, за да предадат представителен вид на
ястието, за настъргване на сирена, кашкавал,
добавяне на други продукти.

Ако сте се престрашили да опитате да
готвите на сач, ви предлагаме рецепта за
един много вкусен балкански специалитет, по-
точно турски, но може да се поспори по този
въпрос - гюзлеми на сач.

Това са невероятно вкусни банички на сач,
като си изберете сами плънката по ваш вкус
- сирене, извара, кайма, коприва, кашкавал,
дори и варени картофи. Оригиналната рецепта
е с домашно приготвено тесто, което се
разточва на тънки кори, но сега сме защото
в магазините се предлагат ръчно точени кори.
В корите се слага плънката и се изпича от
двете страни . Рецептата , която ви
предлагаме, е лесна и става само за няколко
минути. Ако желаете може първо да се
пробвате да я направите на тиган, а след
това на сач.

КАК СЕ ГОТВИ
НА САЧ

16.  ÄÀ ÑÈ ÎÁËÈÆÅØ ÏÐÚÑÒÈÒÅ

Ãþçëåìè íà ñà÷
ПРОДУКТИ:  1 пакет ръчно точени кори, 100

грама сирене за плънка,1 яйце и масло.
Разделете всяка от корите на две. Намажете я

с масло и добавете плънката. След това прегънете
внимателно лявата и дясната част на кората по
ширина, като намазвате с масло при всяко
прегъване. Така би трябвало да сте получили
квадратна баничка. Намажете я леко с масло
отвън и печете на загретия сач. На всяка една от
страните на гюзлемата и трябват 3-4 минути
печене.

Ìàéñòîðñêè ñà÷
(ðåöåïòà çà êîòëîí)

ПРОДУКТИ: 300г свинско бонфиле, 200г
пилешки гърди, 1 глава лук, 300г печурки, 2
домата, 4-5 чушки, 3 кисели краставички, 150-
200г кашкавал, подправки (магданоз, чубрица,
черен пипер), 1с.л. майонеза, 1с.л. горчица, 1с.л.
соев сос, 3-4 скилидки чесън.

В купичка смесвате майонезата, горчицата,
соевия сос, счуканите скилидки чесън. С тях
намазвате нарязаното на парчета месо и го
поставяте в хладилник за час и половина.
Сипвате олио в сача и запържвате месото.
Добавяте нарязаните зеленчуци (без доматите)
и оставяте така за известно време. Когато
съставките останат само на мазнина, слагате
настърганите домати. Готви се още около 5-10
мин., овкусява се с подправки и се маха от
огъня. Накрая настъргвате кашкавала.

Êàðòîôè íà ñà÷
(ðåöåïòà çà ôóðíà)

ПРОДУКТИ: 6 средно големи картофа, 2-3
скилидки чесън, 1 глава лук, подправки (мащерка,
черен пипер, копър, червен пипер), зехтин

Обелете картофите и ги нарежете на филийки.
Поръсете ги със счукания чесън, нарязания лук
и стритите подправки. Полейте ги леко със зехтин
и оставете настрани за 10-15мин. Изсипете
картофите в намазнен сач и сложете съда в
студена фурна. Печете на 180 градуса до готовност.
(От време на време проверявайте сача и при
нужда сипете още малко зехтин).

По желание към края на готвенето може да
сипете в сача 100 мл сметана (да не е студена от
хладилника) и да печете още 5 мин. или да
поръсите ястието с кашкавал и сирене.

Ñà÷ îò ìåñî è çåëåí÷óöè
 ПРОДУКТИ: 2-3 кг месо (различно) - пилешко

филе, карначета, свински пържоли, свинско месо,
нарязано на парчета, 0.5 кг гъби, 0.5 кг чушки -
червени и зелени, 2-3 моркова, 0.5 кг лук, 2-3
домата, 100 г кашкавал, чубрица, 1 чаена чаша
бяло вино.

Нарязаното на кубчета месо и пържолите се
изпържват. Загрявате сача и ги слагате вътре на
слаб огън. След като се получи златистият загар
и след като сте опитали няколко парчета, за да
видите дали са готови, може да сложите лука и
чушките, доматите, гъбите, морковите, нарязани
на кръгчета.

Всичко това се изпържва в сача, прибавят се
и подправките и 1 чаша бяло вино.

Накрая събирате всичко и най-отгоре се
поръсва с кашкавал и се слага в поставката и се
сервира.

Ñà÷ ïî ðîäîïñêè
ПРОДУКТИ: 2 кг свинско месо, 500 г чушки,

500 г гъби, 300 г лук, 3 домата.
При приготвянето на месото правете това,

което обичате - можете да го нарежете на по-
ситно или да го мариновате. Подгответе сача и
го сложете във фурната на слаб огън. След като
хапките месо са се запекли до златисто,
проверете дали са готови и добавете чушките,
гъбите и лука, като може предварително да сте
ги запържили с малко вода. Печете в умерена
фурна до готовност.

Ñêóìðèÿ íà ñà÷
ПРОДУКТИ: 1 скумрия, сокът на половин

лимон, сол, черен пипер, олио или зехтин.
Почистете скумрията и я нарежете на 4

парчета през гръбнака. Пригответе марината от
лимоновия сок, солта и черния пипер. Подгответе
сача и го намажете с олио, след това наредете
рибата и започнете да я печете, като я обръщате
от време на време. Излейте приготвената
марината върху всяко парче. Парчетата се
обръщат на всеки 5 минути, за да поеме
маринатата. Сега вече може да се насладите на
сочна и вкусна скумрия.

Сачът - тази глинена плочка, на която са
готвили нашите баби и прабаби, прави всичко
по-вкусно, но има и някои тънкости, които
трябва да знаете, защото работата не опира
само до това да си купим сач от магазина.

Най-важното, което трябва да знаете е че
на сача не се готви веднага. Той трябва да се
омазни добре и да се изпече на слаба топлина и
не е само това - намазването с мазнина и
печенето трябва да се повторят няколко пъти
- ще се изненадате от голямото количество
мазнина, което ще поеме сачът. В никакъв
случай не оставяйте сача на студена
повърхност, след като е бил загрят, защото ще
се спука. Най-добре го поставяйте върху дървена
подложка за рязане или върху поставка за сач.
Важно е да знаете, че не е желателно да го
миете в съдомиялната машина.

 Можете да използвате сача за готвене на
котлона, във фурната, на барбекю, жарава и
каквото още се сетите. Заради специфичните
температурни свойства има правила за
готвенето. Ако продуктите са минали термична
обработка и сте решили да готвите на фурна
или котлон, тогава трябва да нагласите
уредите на умерена степен. Ако обаче са сурови,
тогава е необходимо уредът да е студен и да
се загряват постепенно. Глината, от която е
направен сачът, има свойството да задържа
топлината, за това трябва да знаете, че когато
извадите сача от фурната или го магхнете
от котлона, готвенето не спира, термичната
обработка продължава в следващите 20-30
минути. За това е валидно правилото сачът
да се махне 10 минути преди яденето да е

КАК СЕ ГОТВИ
НА САЧ

Ðîäîïñêè òèêúëíèöè íà ñà÷
ПРОДУКТИ за тестото: 6-8 чаени чаши

брашно, сол, 1 с.л. оцет, 2 с.л. олио, 1 яйце, масло.
ЗА ПЛЪНКАТА: 150 г ориз, сол, 3 яйца, 150 г

сирене или извара.
От изброените продукти за тестото се омесва

тесто с хладка вода. То се оставя да почине за
около половин час, разделя се на топчета, всяко
от които се поръсва с брашно и се разточва на
тънка кора. Плънката се приготвя, като към
сварения ориз се прибавят разбитите яйца и
натрошеното сирене или извара. В центъра на
разточената кора се слага плънката и се раз-
пределя равномерно в формата на правоъгълник.
Краищата се прегъват, за да се покрие плънката
и да се получи нещо като плик. Преместете
върху нагорещения сач, като използвате шпатула.
След като се изпекат за няколко минути от едната
страна, се обръщат от другата. След като са вече
изпечени, се намазват с масло и се оставят една
върху друга в покрит съд, за да се задушат.
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ни. Корпорациите от глобал-
ния Север обаче вече не се
нуждаят от колониализма.
От тяхна гледна точка ста-
ва много по-рентабилно да
се придвижва напред меж-
дународният икономически
модел, който ще се превър-
не в "свободна търговия".
Както социологът Джоана
Бокман пише за правителс-
твата и бизнес елитите на
САЩ след Втората светов-
на война: "Те не си предс-
тавяха нито свободната тър-
говия, нито глобализацията
като равнопоставено поле с
капиталови потоци, движе-
щи се равномерно по целия
свят. Вместо това те подкре-
пяха международната неоко-
лониална система чрез Об-
щото споразумение за ми-
тата и търговията, като съ-
щевременно използваха ре-
ториката за свободната тър-
говия и модернизацията, за
да подкрепят националните
интереси на САЩ".

Близо 70 години след ка-
то глобалният Север създа-
ва следвоенния междунаро-
ден ред, корпорациите му
продължават да притежават
и контролират непропорци-
онален дял от най-печелив-
шите индустрии в световна-
та икономика. Макар много
коментатори в САЩ да пре-
дупреждаваха за възхода на
БРИКС, към 2013 г. щатс-
ките корпорации все още
имаха водещи позиции в 18
от 25-те най-печеливши ин-
дустрии. Освен това те про-
дължават да доминират в
ключови сектори като бан-
кови и финансови услуги,
аерокосмическа и отбрани-
телна индустрия, производ-
ство на химикали, компю-
търен хардуер софтуер, зас-
траховки, фармацевтика,
тежки машини, петрол и газ.
Макар САЩ да отговарят за
около 5% от световното на-
селение и 25% от глобалния
брутен вътрешен продукт,
щатските корпорации веро-
ятно контролират много по-
вече от 25% от произвежда-
щия печалба капитал. Тези
печалби са концентрирани в
ръцете на акционерите на
мултинационални корпора-
ции, базирани в САЩ, кои-
то според някои оценки са
поне 85% собственост на
американски граждани. Тези
печалби не биват споделя-
ни с огромното мнозинство
от хората по света, повече-
то от които не притежават
никакво богатство, камо ли
дялове в корпорации.

Господстващото положение
на глобалния Север и щатс-
ките мултинационални корпо-
рации в световната икономи-
ка не е случайност, тъй като
властите в развитите страни
и мултинационалите са из-
ползвали създадените от тях
международни институции
след световните войни, за да
поддържат положението си.
Тези институции включват
ООН, Общото споразумение
за митата и търговията,
впоследствие превърнало се
в Световна търговска орга-

ващите се държави, и пра-
вят капитала достъпен за
държавите от глобалния Юг
само под условие да прие-
мат политиките на свобод-
на търговия, както и прива-
тизацията на държавни ин-
дустрии и дерегулация на
икономиките си.

Чрез работата на СТО,
МВФ и Световната банка,
правителствата и бизнесите
в развиващите се държави
са държани в същата нерав-
ностойна икономическа по-
зиция, установена по време-
то на колониализма. Преди
да задълбаем в изследване
на алтернативите на свобод-
ната търговия, които можем
да създадем днес, трябва да
обърнем внимание на два
опита за промяна на уста-
новения международен поли-
тико-икономически ред след
Втората световна война:
опитът на Джон Мейнард
Кейнс и Ернст Фридрих
Шумахер да създадат Меж-
дународен клирингов съюз
през 40-те и усилията на
Движението на необвърза-
ните държави за "структур-
но приспособяване" през 60-
те и 70-те.

През 40-те години иконо-
мистите Кейнс и Шумахер

препоръчват създава-
нето на международна
система за контрол
на капитала,

а други икономисти, вклю-
чително Янис Варуфакис и
Пол Дейвидсън, възобновя-
ват тези усилия днес. Кейнс
и Шумахер са считали
предложението си за кли-
рингов съюз за решение на
два ключови проблема на
международната финансова
система.

Първо е това, че мулти-
националните компании и
банки от развитите страни
изсмукват печалбите от раз-
виващите се пазари. Изти-
чането на печалбите навън
намалява сравнителната по-
купателна способност на гло-
балния Юг. Това прави тези
страни все по-зависими от

внос на високотехнологични
стоки, което на свой ред под-
копава националните им ва-
лути. В крайна сметка това
отслабване на покупателна-
та способност в редица час-
ти на света води до глобал-
ни рецесии.

Друга алтернативна ви-
зия, която си струва да бъде
разгледана, е свързана с уси-
лията на Движението на не-
обвързаните държави. Тази
група от развиващи се дър-
жави като Индонезия, Индия,
Египет, Танзания, Югосла-
вия, Куба и други, претенди-
ращи за независимост от два-
та политически блока по вре-
ме на Студената война, съз-
дава Конференцията за тър-
говия и развитие към ООН
(ЮНКТАД). Гореспоменати-
ят аржентински икономист Ра-
ул Пребиш става първият й
генерален секретар.

Предложенията тогава
включват търговски картели,
които да обединяват силите
на мултинационалните кор-
порации от глобалния Юг,
безвъзмездно осигуряване на
финансова и техническа под-
крепа от страна на глобал-
ния Север за корпорациите
от развиващите се страни,
както и споразумения за ми-
нимален пазарен дял, с кои-
то развитите страни ще се
съгласяват да изкупуват оп-
ределен обем производстве-
ни стоки от компании от раз-
виващите се икономики, оси-
гурявайки им така достъп до
пазарите си.

Краткият отговор на въп-
роса защо тези усилия на
ЮНКТАД са се провалили е
това, че развиващите се
страни просто не са имали
необходимата политическа
сила. Те не биха могли да
развият програмата сами, а
единството им не успя да из-
държи на глобалната реце-
сия през 70-те.

Планът за структурно
приспособяване на ЮНК-
ТАД обаче има един значим
недостатък - той не търси ре-
шение за неравенствата при
богатството и властта в са-
мите страни. Той не бе пред-
назначен да създаде демок-
ратична политическа иконо-
мия и да прехвърли власт
към масите за сметка на ма-
лобройните елити, контроли-
ращи мултинационалните
бизнеси.

Ние обаче можем да за-
почнем да изграждаме алтер-
нативи на "свободната" тър-
говия, които прехвърлят
власт и богатство както от
глобалния Север към глобал-
ния Юг, така и от елититие
към масите в отделните дър-
жави. Надграждайки уроци-
те от усилията на Кейнс, Шу-
махер и Движението на не-
обвързаните за реформира-
не на световната икономи-
ка, можем да работим за
прогресивна международна
политическа икономия, коя-
то промотира материалното
достойнство и свобода за
всички хора по света.

низация (СТО), Международ-
ния валутен фонд и Светов-
ната банка.

СТО е основната между-
народна институция, която
определя и налага търговс-
ки политики. В основата й
са заложени принципите на
"недискриминация" и "наци-
онални режими". Недискри-
минация означава, че стра-
ните няма да използват сво-
ите търговски политики за
възпрепятстване на стоки,
произведени в различни чуж-
ди държави. Националните
режими означават, че стра-
ните няма да използват тър-
говските си политики, за да
фаворизират стоки, произве-
дени в собствените им ико-
номики за сметка на таки-
ва, произведени в други
държави.

Както е описано по-горе,
страните от глобалния Север
от векове използват своите
търговски политики, за да на-
сърчават стоките, произвежда-
ни от корпорациите, базира-
ни в техните държави. Прин-
ципите на свободната търго-
вия отричат правото на която
и да е държава да използва
същите тези политики днес. Та-
ка се подсигурява, че прави-
телствата от глобалния Юг
няма да прилагат политики,
които могат да помогнат на
собствените им корпорации да
разработят богатството и ак-
тивите, които са им нужни,
за да се конкурират.

В допълнение към това,
тъй като рамката за свобод-
на търговия на СТО улесня-
ва продължаващия контрол
над напредналите индустрии,
за корпорациите от глобал-
ния Север е много по-веро-
ятно да разработят и висо-
котехнологичните индустрии
на бъдещето, тъй като при-
бират печалбите, които мо-
гат да бъдат инвестирани в
изследователска и развойна
дейност.

Най-потресаващият при-
мер за това как СТО е из-
ползвана за регламентира-
не на неравностойните ко-
лониални икономически от-
ношения са "свързаните с
търговията аспекти на пра-

вата върху интелектуалната
собственост" (TRIP). Това
споразумение, което е част
от Световната търговска ор-
ганизация, разширява па-
тентите, авторските права и
запазените марки към всич-
ки членове на организация-
та - и на практика върху ця-
лата световна икономика.
Глобалният Север обаче е
нетен производител на ин-
телектуална собственост, а
глобалният Юг е нетен кон-
суматор. Защитата на инте-
лектуалната собственост спо-
ред TRIP се разпростира
върху стоки като лекарства,
дигитални технологии и по-
вечето произведения на из-
куството и развлекателното
медийно съдържание. Това
позволява на корпорациите,
притежаващи патентите, ав-
торските права и запазени-
те марки да поддържат мо-
нополен контрол върху тях.
Те могат да си позволят

да искат високи цени
за фармацевтични и
дигитални продукти

от потребителите в разви-
ващите се държави, чрез ко-
ето прехвърлят богатство
към глобалния Север. Тези
защити също така предотв-
ратяват конкуренция от
страна на корпорациите в
глобалния Юг и гаранти-
рат, че монополизирането
на печалбите може да про-
дължава.

След преструктурирането
на международната иконо-
мика в следвоенния период,
развиващите се страни се
нуждаеха от капитал, за да
развиват собствени индуст-
рии. Рамката за свободна
търговия на СТО забраня-
ва на тези страни да създа-
ват политики, които да по-
магат на собствените им ин-
дустрии да трупат излишен
капитал, така че страните от
глобалния Юг трябваше да
прибегнат до заемане на па-
ри от финансовия сектор.
МВФ и Световната банка
насърчават и субсидират
банки от развитите държа-
ви, които кредитират разви-

Геоф ЖИЛБЕРТ,
Truthout

Превод "Барикада"
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През януари, обявен
за месец на Йордан
Радичков, Пловдив ще е
домакин на  изложба,
посветена на големия
български писател. Фо-
тографската експозиция
"Неосветените дворове"
представя пътуванията на
Радичков из сибирската
шир в началото на 60-те
години на миналия век.
Тогава авторът прекарва
няколко месеца на тери-
торията на Сибир, като
се връща с ръкописа на
едноименния си пътепис.

Посетителите ще могат
да видят за първи път и
специалното издание на
записките на писателя от
далечното му пътуването
в така наречените "Си-
бирски тетрадки". Ще
намерят и осми том от
събраните съчинения на
Радичков с неговите
северни пътеписи.

На 19 януари ще се
състои среща, посветена
на творчеството на
Радичков, с литературния
историк и критик проф.

Провокативната пиеса "Любовникът" от Харолд Пин-
тер, под режисурата на Деян Донков, прави своята пре-
миера в Народния театър и го събира с Радина
Кърджилова. Определяната като изключително провока-
тивна, на ръба на скандала пиеса (спектакълът не се
препоръчва за лица под 16 години) ни сблъсква с абсур-
дната, тъжно-иронична и граничеща с уродлива фанта-
зия игра на любов между двама съпрузи (Ричард и Са-
ра), превърнали рутинното си и подредено всекидневие
в отчаяна надпревара в търсене на любовта.

Любовта такава, каквато е след години брачен живот,
след стотици закуски, обеди и вечери заедно, до степен
да не могат да различат истинските си чувства и да се
върнат към себе си. Абсурдът на живота такъв, какъвто
само Харолд Пинтър умее да покаже.

Неслучайно Пинтър, когото наричат "драматурга на
мълчанието", казва: "Моето предположение е, че не е
възможно да има твърди граници между реалното и не-
реалното. Не е необходимо дадено нещо да е или вярно,
или невярно; то може да бъде едновременно и двете".

По материали на Dir.bg

Ðàäèíà Êúðäæèëîâà è Äåÿí
Äîíêîâ â "Ëþáîâíèêúò"

Èçëîæáà, ôèëì è êíèãà îòäàâàò
ïî÷èò íà Éîðäàí Ðàäè÷êîâ
Åâðîïåéñêàòà ñòîëèöà
íà êóëòóðàòà
îòáåëÿçâà 90 ãîäèíè
îò ðîæäåíèåòî íà
ãîëåìèÿ áúëãàðñêè
ïèñàòåë

 На 16 януари отбе-
лязахме Световния ден на
"Бийтълс". На тази дата
през 1957 г. в Ливърпул е
открит клуб "Кавърн", къ-
дето групата прави своя
дебют.

"Бийтълс" издават общо
12 албума, 13 мини албу-
ма и 22 сингъла, продаде-
ни до днес в тираж над
един милиард и 300 мили-
она копия. Четворката се
превръща в един от най-
ярките музикални феноме-
ни на миналия век

Основни и постоянни
членове на състава са:
Джон Ленън (1940 - 1980),
Пол Маккартни (1942),
Джордж Харисън (1943 -
2001) и Ринго Стар (1940).
"Бийтълс" е един от най-

Àëáóìèòå íà "Áèéòúëñ"
ñà ïðîäàäåíè â òèðàæ
íàä 1,3 ìèëèàðäà êîïèÿ
Îòáåëÿçâàìå Ñâåòîâíèÿ äåí íà ãðóïàòà

ярките символи на контра-
културата през 60-те годи-
ни на XX век.

 През 1970 г., след из-
лизането на последния им
албум Let It Be, групата се
разпада и всеки от тях за-
почва успешна солова ка-
риера.

Ленън е застрелян през
1980 г. в Ню Йорк от вма-
ниачен фен, а Харисън
умира от рак на белия
дроб през 2001 г. Остана-
лите живи членове на "Бий-
тълс" - Маккартни и Стар -
продължават музикалните
си кариери.

Според списание "Ро-
линг стоун" групата в пър-
венец в списъка със 100-
те най-добри изпълнители
на всички времена.

Áèáëèîòåêà, â ñòâîëà íà 100-ãîäèøíà òîïîëà
Електронната книга е едно

от удобствата на съвременния
век. И все пак е съвсем друго да
вземеш в ръцете си любимата
книга и да я прелистваш, очите
ти да шарят ред по ред по нея,
докато попиват буквите...

Това са интимни моменти на
уединение със словото, изпълне-
ни с много емоции. На любители-
те на книгата им се иска уютно и
скрито място, където да останат
насаме с четивото си. Това е про-
умяла американската дизайнерка
Шърли Армитадж Ховард, която
създава именно такава библиоте-
ка, която няма аналог в света. То-
зи малък дом на книгата е вграден
в корубата на 100-годишна топо-
ла. По този начин и изсъхналото
дърво продължава да живее.

Инна Пелева, един от
най-добрите негови
познавачи.

Успоредно с изложба-
та в клуб "Фарго" ще

бъде показан и единстве-
ният документален филм
за Йордан Радичков
"Черказки хроники".
Създаден в края на 90-те
години от режисьора
Димитър Петков, той е
изграден на базата на
малкото записани разго-
вори с писателя, който
споделя пред камерата
размислите си за киното,
театъра, литература,
традициите и бита в
България, както и за
религията и народопсихо-
логията на нашия народ.

Проектът "Януари -
месец на Радичков. 90
години от рождението на
автора" е в официалната
програма на Европейска
столица на културата -
Пловдив 2019.
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Русия е готова да
работи за запазването на
Договора за ликвидиране
на ракетите със среден
обсег и се надява, че
Вашингтон ще има отгово-
рен подход към договорите
за контрол върху въоръжа-
ването, заяви руският
външен министър Сергей
Лавров, цитиран от ТАСС.

"Все още сме заинте-
ресовани от възстановя-
ване на нормалните си
отношения със САЩ и ЕС
на принципа на равнопра-
вие и взаимно зачитане
на интересите", каза
Лавров  на голямата си
годишна пресконференция
в Москва.

По думите му Москва
ще продължи да реагира на
повишаването на военната
активност на НАТО и
приближаването на военни-
те инфраструктури на
алианса към руските
граници.

Лавров не коментира
преговорите между прези-
дентите на Русия и САЩ
Владимир Путин и Доналд
Тръмп, като посочи, че
опитите на Конгреса на
САЩ да попречи на стопа-
нина на Белия дом да
провежда външна политика
са незаконни.

С идеите си за присъст-
вие на сили на ООН в
Донбас САЩ не помагат за
установяване на пряк
диалог между Киев, Донецк
и Луганск, а се стараят да
натрапят едностранно
решение, каза още Лавров.

Според него всички
въпроси, свързани с
конфликта в Източна
Украйна, "трябва да се

Ìîñêâà èñêà äà ñå çàïàçè äîãîâîðúò
ñúñ ÑÀÙ çà êîíòðîë íàä îðúæèÿòà

Европейската комисия
съобщи, че до края на годината
ще осигури за хуманитарна помощ
1,6 млрд. евро. Отбелязва се, че
това е най-голямата сума,
отпускана някога от ЕС за такива
дейности. Основната част от
средствата ще бъдат насочени към
Сирия, към съседните страни,
приютили бежанци, както и към
Йемен. В Африка ще бъдат
подпомогнати Южен Судан,
Централноафриканската републи-
ка, район около езерото Чад, ДР
Конго, областта Сахел.

Сирийските кюрди
отхвърлят налагане на зона за
сигурност под контрола на Турция
в Северна Сирия, заяви висш
представител на полуавтономното
правителство на кюрдите. "Може
да има демаркационна линия
между Турция и Северна Сирия с
присъствие на мироопазващи
сили на ООН. Всякакво друго
решение е неприемливо", заяви
Алдар Халил. "Турция не е
неутрална и не може да бъде
гарант за сигурността", добави
той.

Сенаторката
Кирстен Джилибранд обяви, че ще
участва в президентската
надпревара в САЩ за изборите
през 2020 г. "Ще се кандидатирам
за президент на САЩ", заяви 52-
годишната Джилибранд, която е
член на Демократическата партия
и е един от най-ярките критици на
политиката на сегашния президент
Доналд Тръмп. Джилибранд зае
сенаторското място на Хилари
Клинтън от щата Ню Йорк през
януари 2009 г., когато Клинтън
стана държавен секретар на САЩ.

Австралия
е в плен на рекордна жега -
средните температури в Нов Южен
Уелс достигнаха 42 градуса. В
столицата Канбера термометрите
показваха 42 градуса, а в Порт
Огъста - 48,9 градуса. В Аделейд
температурата беше 40 градуса
няколко поредни дни, което
принуди властите да обявят
"червен код" за опасност, а
здравните власти да уредят
подслон за бездомните и
специални грижи за старите хора.
Най-високата температура,
регистрирана някога в Австралия,
е 50,7 градуса, измерена през
1960 г. в пустинята Симпсън.
Очаква се горещата вълна, която
продължава вече седмица, да
продължи още няколко дни.

Íàêðàòêî

:

"Русия винаги е в състояние да спазва решенията на Съвета за сигурност на ООН. Но когато едно име на
държава е одобрено от документ, който не е подписан на нивото, изисквано от конституцията на Македония,
ние се чудим колко легитимен е този процес", каза на годишната си пресконференция в Москва руският

външен  министър Сергей Лавров

Ñåðãåé Ëàâðîâ:
Íå ñìå ïðîòèâ
íîâîòî èìå íà
Ìàêåäîíèÿ,
íî äîêîëêî
å ëåãèòèìíî

Пожарникари почистват снега от покривите на къщите във ваканционно-
то селище Инцел, в югозападната част на Германия. През последните
две седмици в Германия и Австрия наваля голямо количество сняг.

Âó÷è÷: Ñúðáèÿ å íàäåæäåí
ïàðòíüîð íà Ìîñêâà

От стр. 1
Руският президент Вла-

димир Путин е много по-
пулярен в Сърбия, заявя-
ва президентът на Сърбия
Александър Вучич в интер-
вю за ТАСС преди визита-
та на руския президент  в
Белград на 17 януари, пре-
даде Епицентър. "Смятам,
че да посрещнат руския
лидер, ще се съберат най-
много хора през послед-
ните 20 години, хората ще
дойдат само за да го ви-
дят", посочва той. По ду-
мите на Вучич една от при-
чините за популярността
на Путин в Сърбия е това,

че Русия "спаси Сърбия от
клеймото на геноцида".

"Ние никога няма да
забравим 2015 г., когато
министърът на външните
работи на Русия Сергей
Лавров и постоянният
представител на Русия в
ООН Виталий Чуркин по
нареждане на Путин спа-
сиха Сърбия от клеймото
върху народ, осъществил
геноцид, както това се
предлагаше в британска
резолюция в Съвета за си-
гурност на ООН. Ние ни-
кога няма да забравим то-
ва", заявява Вучич.

"Аз винаги се консулти-

рам и се съветвам с пре-
зидента Путин, питам го за
съвет, искам от него съвет,
моля го за съвет. Запозна-
вам го с това, което се
случва, и не лъжа, казвам
истината независимо от то-
ва, че на него невинаги
всичко му харесва. Мисля,
че това е едно от нещата,
които президентът Путин
много уважава. И аз ува-
жавам това, защото той е
лидер на велика страна, аз
съм лидер на малка стра-
на, а той изразява уваже-
ние към тази страна и за
това съм му безкрайно бла-
годарен", каза Вучич.ç

решават в пряк диалог
между Киев, Донецк и
Луганск при посредничес-
твото на Организацията
за сигурност и сътрудни-
чество в Европа (ОССЕ) и
въз основа на одобрените
от Съвета за сигурност на
ООН Мински споразуме-
ния.

Лавров припомни
руските инициативи сигур-
ността на наблюдателите
на ОССЕ да бъде гаранти-
рана чрез въоръжаването
им с леко стрелково оръ-
жие или чрез създаването
на специална мисия на
ООН, която да ги охранява,
където и те да се намират
в Донбас.

Западните ни колеги
обаче предложиха други
"правила", измислени от
специалния представител
на Държавния департамент
на САЩ за Украйна Кърт
Волкър, посочи Лавров. Те
предвиждаха "не да се
съдейства за пряк диалог
между Киев и опълчението,
а да се вкара в Донбас 30-

хиляден военен контингент
на ООН с тежки оръжия,
който да установи контрол
над целия периметър от
онази територия на Дон-
бас, за която сега гово-
рим", посочи руският
външен министър.

"При такъв вариант там
не трябва да се провеж-
дат избори, а просто
вместо консенсус и комп-
ромиси между Донбас и
Киев ще бъде наложено
едностранно решение",
подчерта той, отхвърляйки
американския план.

Русия призовава запад-
ните си партньори, включи-
телно САЩ, да съдействат
за началото на преговори
между Киев, Донецк и
Луганск по изпълнение на
решенията "Минск-2", а да
не разчитат, че Донбас ще
се предаде, каза Лавров
на голямата си пресконфе-
ренция в Москва за резул-
татите от дипломатическа-
та 2018 г.

Русия не се противопос-
тавя на новото име на

Македония, но поставя под
въпрос легитимността на
този процес, допълни
Лавров.

"Русия не се противо-
поставя на името, което в
крайна сметка се появи и
беше обявено. Питаме
само колко легитимен e
този процес и дали се
дължи на желанието да се
намери консенсус между
Скопие и Атина. Или проце-
сът е причинен от желание-
то на САЩ да вкарат
всички балкански страни в
НАТО и да спрат всякакво
влияние на Руската федера-
ция в региона", заяви
дипломат №1 на Русия.

Лавров подчерта, че
Москва не може да се
съгласи, че Русия няма
място на Балканите. "Ние
винаги сме се застъпвали
за намирането на реше-
ние по начин, който би
бил приемлив за общест-
веността, народите, както
и правителствата на
Гърция и Македония", каза
той.ç

Снимки Пресфото БТА
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От стр. 1
"Миналата година

заради принудителното
членство на Република
Македония в НАТО беше
иницииран и процесът на
приемане на конституци-
онните изменения и
промяна на името на
държавата, преразглеж-
дане на основите на
македонската национална
идентичност", заявява
руският президент в
интервю за белградския
в. "Политика", предаде
Фокус. "В същото време,
волята на македонските
избиратели беше игнори-
рана - референдумът за
промяна на името на
държавата се провали,
но външният натиск
продължи. Руската феде-
рация, познавайки и
разбирайки сложността
на обстановката на
Балканите и историята на
този регион, винаги го
разглежда като прост-

ÅÑ òðÿáâà äà ãàðàíòèðà íà ÷ëåíîâåòå ñè,
÷å Áðþêñåë íÿìà äà ïîïðå÷è íà äîñòàâêèòå
íà ðóñêè ãàç â Åâðîïà ÷ðåç "Òóðñêè ïîòîê"

Минути след гласуването британската министър-председателка Тереза
Мей заяви, че най-правилното нещо ще е да се провери дали

правителството все още може да разчита на подкрепата на депутати-
те, за да продължи работата си. Депутатите ще гласуват вот на

недоверие, който бе внесен от опозиционния лидер Джереми Корбин
и който може да доведе до предсрочни парламентарни избори.

Руският президент Владимир Путин заявява в интервю преди днешното
посещение в Белград, че превръщането на косовските сили за

сигурност в армия  води до "сериозен риск от напрежение в ситуаци-
ята в региона"

Снимки Пресфото БТА

Âëàäèìèð Ïóòèí: Ïîëèòèêàòà íà ÑÀÙ
ñåðèîçíî äåñòàáèëèçèðà Áàëêàíèòå

Свидетел в процеса сре-
щу мексиканския наркобос
Хоакин Гусман (Ел Чапо) за-
яви, че наркотрафикантът е
давал подкуп на бившия
президент на Мексико Ен-
рике Пеня Нието, който мо-
же би е достигал 100 млн.
долара, предаде АП. На
процеса в Ню Йорк свиде-
телят Алекс Сифуентес за-
яви, че Ел Чапо се е хва-
лил, че е подкупил бившия
държавен глава.

На въпрос на защитата
дали Гусман е дал на Пеня
Нието 100 млн. долара Си-

Áèâøèÿò ïðåçèäåíò íà Ìåêñèêî Ïåíÿ Íèåòî
âçåë 100 ìëí. äîëàðà ïîäêóï îò íàðêîáîñ

Кенийските сили за сигурност евакуираха над 700 души от луксозен
хотел и офиси в столицата Найроби, които станаха обект на терорис-
тично нападение, започнало с експлозии на автомобили и взривяване
на камикадзе в лобито на хотела. Убити са 14 души, а терористите са
ликвидирани. Отговорност за нападението пое сомалийската ислямист-

ка групировка "Аш Шабаб".

ранство за конструктивно
сътрудничество. Днес
Русия има много прияте-
ли на Балканите, сред
които стратегическият
партньор Сърбия заема
специално място. Затова
подпомагането и укреп-
ването на регионалната
сигурност и стабилност е
нашият безусловен прио-
ритет," казва Путин.

Руският президент
заявява, че смята, че
курсът за разширяване
на НАТО е наследство от
Студената война и че е
погрешна и разрушител-
на военнополитическа
стратегия. "Днес Алиансът
се опитва да засили
присъствието си на
Балканите. Но това само
подновява линиите на
разделение на Европейс-
кия континент и грубо
нарушава принципа на
общата сигурност.

В интервюто той
набляга и на военнотех-

ническото сътрудничест-
во между двете страни,
както и на възможността
за присъединяване към
Сърбия като транзитна
страна на газопровода
"Турски поток".  ЕС тряб-
ва да гарантира на
членовете си, че Брюк-
сел няма да попречи на
доставките на руски газ
в Европа чрез "Турски
поток", заявява Путин.
"Газпром"разработва
различни варианти за
продължение на сухопът-
ния транзитен участък от
газопровода в европейс-
ко направление и един
от тях предвижда транс-
портирането на газ по
маршрута България -
Сърбия - Унгария с излаз
на газоразпределителния
център в австрийския
град Баумгартен", казва
Путин. "При окончателно-
то утвърждаване на
маршрута за доставка на
руски газ, разбира се,

фуентес отговори утвърди-
телно, макар и впоследст-
вие да добави, че не е си-
гурен в точния размер на
сумата на подкупа, нито ко-
га е бил даден. Защитата
твърди, че Пеня Нието от-
начало е искал 250 млн. до-
лара, но Ел Чапо е смък-
нал сумата до 100 млн.

Сифуентес е бивш ко-
лумбийски наркотрафикант,
близък до Ел Чапо от 2007
г. до арестуването си през
2013 г. През 2016 г. той за-
почна да съдейства на аме-
риканските власти. "Значи

посланието е било, че на
Гусман не се е налагало да
се крие?", запита адвока-
тът. Свидетелят отново от-
говори утвърдително, уточ-
нявайки, че това му е ка-
зал Ел Чапо. Говорител на
бившия президент заяви, че
това твърдение е невярно
и клеветническо.

Според властите на
САЩ между 1989 и 2014 г.
Ел Чапо е внесъл в страна-
та над 154 т кокаин на стой-
ност 14 млрд.  долара. Той
може да получи доживот-
на присъда.ç

ще бъде отчетена пози-
цията на ЕК", заявява
Путин. "Ние предполага-
ме, че заинтересуваните
от руски газ страни -
членки на ЕС, трябва да
получат от Евросъюза
гаранции, че плановете
за продължаване на
"Турски поток" няма да

бъдат провалени от
произволни политически
решения на Брюксел",
добавя руският прези-
дент. Той отбеляза, че
строителството на газоп-
ровода върви по набеля-
зания график и се плани-
ра той да бъде напълно
готов до края на 2019 г.ç

Британските депутати от-
хвърлиха в понеделник ве-
черта категорично сделка-
та на министър-председа-
телката Тереза Мей по раз-
вода с ЕС, което доведе до
искане за вот на недове-
рие срещу нейното прави-
телство, съобщи АП.

Камарата на общините
отхвърли с 432 срещу 202
гласа плана на Мей, което
бе очаквано, но въпреки то-
ва оказа унищожителен
ефект върху крехкото й ли-
дерство. Вотът бе органи-
зиран след повече от две
години политически смут и
бе най-тежкото поражение
за правителство в Камара-
та на общините от повече

Äåïóòàòèòå îòõâúðëèõà ñäåëêàòà çà Áðåêçèò
íà Òåðåçà Ìåé, âúçìîæíè ñà èçáîðè

от век. Веднага след гласу-
ването лидерът на лейбъ-
ристите Джереми Корбин
внесе вот на недоверие
срещу правителството на
Мей. Резултатът от вота по
сделката за Брекзит озна-
чава повече суматоха в бри-
танската политика само 10
седмици преди датата 29
март, на която страната
трябва да напусне ЕС. За-
сега е неясно дали той ще
подтикне кабинета към на-
пускане на ЕС без сделка,
дали ще го насърчи да по-
търси начин за по-мек Брек-
зит, дали ще доведе до но-
ви избори, или ще прокара
път за втори референдум,
на който Великобритания

може да се откаже от ре-
шението си да напусне ЕС.

Общо 118 депутати от
нейната Консервативна
партия - както привържени-
ци на Брекзита, така и на
членството в ЕС - обедини-
ха сили, за да отхвърлят
сделката. Срещу нея гласу-
ваха още 248 лейбъристи,
35 депутати от Шотландска-
та национална партия, 11
членове на партия "Либе-
рални демократи", 10 депу-
тати на Демократичната
юнионистка партия, 4 депу-
тати от уелската партия
"Плайд камри", един депу-
тат от Зелената партия на
Англия и Уелс и петима не-
зависими.ç
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Лудогорец има нова
трансферна цел от Румъ-
ния. През тази зима
"орлите" привлякоха от
северната ни съседка
Пламен Илиев и румънс-
кия национал Адриан
Попа. Сега родните шам-
пиони се интересуват от
бившия младежки нацио-
нал на Франция Ервен
Онженда. 23-годишният
офанзивен футболист в
момента играе за Ботоша-
ни, който победи Лудого-
рец с 3:1 в първата конт-
рола на българския тим в
Белек. Според sport.ro
веднага след мача хора
на "орлите" са питали
румънските си колеги
относно възможността за
трансфер на французина.

Турското издание
TelecomSport твърди, че
на мача свои скаути
заради Онженда е имал
местният гранд Галатаса-
рай и те са останали

Ëóäîãîðåö ñå ïðèöåëè â
ñòàâàë øàìïèîí ñ ÏÑÆ
Бившият младежки
национал на
Франция Ервен
Онженда харесан
от треньорския щаб
на българския тим

Въпреки че си тръгна от
"Олд Трафорд", Жозе Моури-
ньо продължава да понася
удари за престоя си начело
на Манчестър Юнайтед. Се-
га те дойдоха от наследника
му на мениджърския пост
Оле Гунар Солскяер. Норве-
жецът досега запазваше доб-
рия тон и не коментираше
престоя на предшественика
си. Но след шестата поред-
на победа начело на "черве-
ните дяволи", която дойде
срещу един от кандидатите
за титлата - Тотнъм, дори и

Ñïîðåä ìåíèäæúðà íà Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä òàêòèêàòà íà Æîçå Ìîóðèíüî áèëà òúïà

доволни от показаното от
футболиста.

Само преди година
французинът беше пред
трансфер в Левски, но на
"Герена" се отказаха от
него заради хронична
контузия.

Ервен Онженда е
продукт на школата на
ПСЖ и започва професио-

налната си кариера при
парижани, с които става
шампион на Франция за
2014 и 2016 година, печели
Суперкупата на страната
през 2013 и 2014 г., Купата
на Лигата през 2014 и
2016, както и национална-
та купа през 2016 г. През
досегашната си кариера е
играл още за Бастия,

От стр.1

"Първото нещо е, че втори-
ят ми баща е треньор тук. Вто-
ро, защото Ботев има дълга ис-
тория и е ценен и уважаван клуб
в България. За мен е важно,
когато съм на терена, да се чув-
ствам щастлив и да се наслаж-
давам на играта. Тук това го
има", продължи Божинов, след
което се върна назад във вре-
мето.

"Италия е втората държава,
в която израснах. Моята карие-
ра тръгна оттам. Италия ми по-
даде ръка, направи ме да бъда
Валери Божинов. В Англия имах
трудни моменти, получих две
контузии, но не гледам само не-
гативните неща. Видях как от ни-
що стана нещо. За отрицателно
време Манчестър Сити стана го-
лям клуб. Сменил съм доста дър-
жави и доста отбори. Това ме
прави по-мъдър, по-силен. Нау-
чавам езика и историята на дър-
жавите. Научих много неща. Във
всеки един отбор, в който съм
бил, съм научил историята на
клуба и града. Поставил съм си
за цел да направя 20 отбора.
Тогава ще прекратя кариерата
си. В момента са 15. Това е в
кръга на шегата, разбира се. Но
се надявам, че ще играя и в други
отбори, ще видя още места", по-
жела си звездата на врачани.

"Щастлив съм в Ботев (Вра-
ца), чувствам се добре. Важно-
то е да изпитваш любовта и
уважението на всички в клуба,
да знаеш, че хората те обичат.
Така се чувствам тук", завърши
Валери Божинов.ç

Åêèï íà ÔÈÔÀ
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холандския Цволе и
испанския Мурсия. От
лятото на 2018 година е
част от Ботошани и има
договор до 2020 г.

Онженда е играл за
националните отбори на
Франция във всички
възрастови групи от 16 до
21 години.

Лудогорец загуби с 1:3
от Ботошани в първата си
контрола на турска земя.
Орлите откриха резултата
чрез Натанаел (11), но до
края на полувремето
румънците изравниха с
гол на Бурка (36). След
почивката резервата Фуло
отбеляза нови две попаде-
ния в 64-тата и 68-ата
минута, осигурявайки
успеха на своя тим.
Наставникът на орлите
Антони Здравков заложи
на две различни единаде-
сеторки в двете полувре-
мена, като през второто
тя бе доста експеримен-
тална. В игра се появиха
новото попълнение Адриан
Попа, каращият проби
Рибейро и завърналият се
след тежка контузия Абел
Анисе. Дяков бе партньор
на Недялков в центъра на
отбраната, а Димо Бака-
лов игра като ляв бекç.

Точно преди година Ервен Онженда бе на проби в Левски, но
"сините" се отказаха от 23-годишния офанзивен футболист

той отправи залп към Спе-
циалния. Според бившия на-
падател на "червените дяво-
ли" стилът, който са практи-
кували футболистите под ръ-
ководството на португалеца,
е бил "тъп" и не подхожда на
колос като Манчестър Юнай-
тед да се подвизава по този
начин. И Солскяер се е опи-
тал да промени именно то-
ва. "Когато играчите са в то-
зи клуб, те трябва да се ус-
михват, защото когато си
тръгнат един ден, ще бъдат
тъжни, че това им се е слу-

Цветан Соколов и него-
вият клуб Кучине Лубе (Чи-
витанова) записаха трета
поредна победа в Шампи-
онската лига. Волейболис-
тите на Фердинандо де
Джорджи сразиха като
гост вицешампиона на
Полша ЗАКСА (Кендже-
жин-Кожле) с 3:0 (25:19,
25:17, 25:19) гейма в дву-
бой от 3-тия кръг в Група
"В", който се игра в "Аре-
на Гливице" пред 8700 зри-
тели.

Българският национал
Цветан Соколов записа 13

Ñîêîëîâ è Ëóáå ñðàçèõà ÇÀÊÑÀ
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точки и бе втори по резул-
татност. Над всички бе Йо-
анди Леал с 14 точки. За
ЗАКСА Сам Деруу завър-
ши с 11 точки.

Така Лубе е първи в кла-
сирането с 9 точки (3 по-
беди), полският гранд е на
второ място с 3 точки (1
победа, 2 загуби).

В следващия кръг Лубе
приема чешкия шампион
ЧЕЗ (Карловарско) на 31
януари (четвъртък) от 21,
30 часа, а ЗАКСА среща
италианския Азимут Лео
Шус (Модена).ç

чило. Юнайтед задължител-
но трябва да атакува, да иг-
рае с висока скорост, с мощ,
с бърза мисъл. Знам, че до-
ри в последните си мачове
нямахме добро темпо, но по-
не не спирахме да атакува-
ме. Това е основата, около
която този клуб е изграден -
атакуващ футбол, да подаваш
топката напред. А не както
беше досега с тъпия стил на
квадратите в средата на те-
рена и пасовете назад", зая-
ви Солскяер пред малайзий-
ска телевизия.ç

Волейболистите на Кучине Лубе (Чивитанова) записаха трета поредна победа в Шампионската лига

Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер критикува
остро своя предшественик
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05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок - информационна

програма с водещи Боряна Каме-
нова, Елисавета Гигова, Даниел
Михайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ - културно-информа-

ционно предаване с водещи Ан-
на Ангелова, Александра Гюзеле-
ва, Михаил Заимов и Димитър
Стоянович

09.45 100% будни - предаване за здра-
вословен и съвременен живот с
водещи Мария Андонова и Сте-
фан А.Щерев

10.45 Спортисимо - спортно-развлека-
телно предаване/п/

11.15 Дързост и красота - тв филм
/4066 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат - тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Точица - анимационен филм
14.50 Сребристият жребец - анимаци-

онен филм
15.15 Сафарито на Скаут - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота - тв филм

/4067 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно - кулинар-

но предаване
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлека-

телно предаване
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня - коментарно преда-

ване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат - тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Линия на разделението 2 - игра-

лен филм /2 епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Вечната музика - предаване за

класическа и джаз музика
00.00 TrendY - младежко лайфстайл

предаване/п/
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни - предаване за здра-

вословен лайфстайл/п/
02.30 Линия на разделението 2 - сери-

ен игрален филм /2 епизод/ (12)
04.15 Дойче веле: Шифт /п/
04.30 Отблизо с Мира /п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Малкото Пони: Приятелството е

магия" - анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави"
13.30 Премиера: "Любов от втори опит"

- сериал, с. 2, еп. 9
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 4, еп. 26
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с. 3, еп. 10
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото

18.00 Премиера: "Опасни улици"- се-
риал, с. 12, еп. 51

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 81
21.00 Премиера: "Горчива любов" - се-

риал, еп. 12
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кости"- сериал, с. 10, еп. 19
01.00 "Дневниците на вампира" - сери-

ал, с. 8, еп. 7
01.50 "Преди обед" /п./
03.50 "Бригада Нов дом" - социален

проект
04.50 "Опасни улици"- сериал, с. 12,

еп. 27

bTV Action

05.15 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 22
06.00 "Аватар: Легенда за Анк" - анима-

ция
07.30 "Синовете на анархията" - сери-

ал, с. 7, еп. 1
09.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 22
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 7
11.00 "Хуберт и Щалер" - с. 2, еп. 2
12.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 15
13.00 "Херкулес в подземния свят" -

приключенски (САЩ, 1994), ре-
жисьор - Бил Нортън, актьори -
Кевин Сорбо, Антъни Куин, Тоу-
ни Китаен и др.

15.00 "Синовете на анархията" - сери-
ал, с. 7, еп. 2

16.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 1
17.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 16
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" -

сериал, с. 2, еп. 3
19.00 Часът на супергероите: "Стрела-

та" - сериал, с. 5, еп. 8
20.00 Екшъв в 8: "Неизвестният" (пре-

миера) - сериал, еп. 8
21.00 bTV Новините
22.00 Барселона - Леванте (футбол за

Купата на краля)
00.30 "Животинско царство" - сериал,

с. 2, еп. 10
01.30 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 8
02.30 "Синовете на анархията" - сери-

ал, с. 7, еп. 2
03.30 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 16
04.30 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 2,

еп. 3

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия " - сери-
ал

07.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" - коме-

дийно шоу
10.00 "Роден за мен" - комедия (САЩ,

2011), режисьор - Валери Уейс,
актьори -   Лин Шей, Миранда
Кент, Рийд Скот, Катлин Робърт-
сън, Стив Хауей,Тео Александър

12.00 "Любимци" - сериал
13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави"
18.00 "Страхотни новини" - сериал
19.00 "Кое е това момиче" - сериал
20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с. 5
23.00 "Приятели" - сериал, с. 8
00.00 "Роден за мен" - комедия (САЩ,

2011), режисьор - Валери Уейс,
актьори -   Лин Шей, Миранда
Кент, Рийд Скот, Катлин Робърт-
сън, Стив Хауей,Тео Александър

02.00 "Слънчева Филаделфия " - сери-
ал

03.00 "Майк и Моли" - сериал
04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампира" - сери-
ал

08.00 "С любов, Роузи" - романтичен,
комедия (САЩ, 2010), актьори -
Крисчън Кук, Джейми Уинстоун,
Тамсин Егертън, Сам Клаф-
лин, Лили Колинс, Суки Уотърха-
ус, Лили Лейт, Джейк Менли, Ник
Ли и др.

10.15 "Дневниците на вампира" - сери-
ал, с.8

12.30 "Ефектът на спусъка" - Драма, Три-
лър (САЩ, 1996), актьори - Кайл
Маклоклън, Елизабет Шу,Дърмът
Мълроуни,  Майкъл Рукър и др.

14.30 "Легендата за Оз: Завръщането
на Дороти" - анимация (САЩ,
2013), режисьор: Дан Ст. Пиер

16.15 "Обетована земя" - драма (САЩ,
2012), атьори - Мат Деймън,
Бенджамин Шийлър, Тери Кини,
Хал Холбрук, Франсис Макдор-
манд, Джон Красински и др.

18.45 "Истината за Чарли" - трилър,
мистерия (Германия, САЩ ,2002),
актьори - Марк Уолбърг, Тим Ро-
бинс, Танди Нютън, Шарл Азна-
вур, Олга Секулич, Стивън Ди-
лейн и др.

21.00 "Лидер от затвора" - криминален,
драма, трилър (САЩ, 2017), ак-
тьори - Джон Бернтал, Холт Мак-
Калани, Николай Костер-Вал-
дау, Лейк Бел,  Джефри Доно-
ван, Бенджамин Брат и др.

23.30 "Полупрофесионалисти" - коме-
дия, спортен (САЩ, 2008), режи-
сьор - Кент Алтерман, актьори -
 Уил Фарел, Уди Харълсън, Анд-
рю Дейли, Джейсън Съдейкис, Ед
Хелмс,  Дейвид Кохнър, Маура
Тиерни, Анди Рихтер и др.

01.15 "Шон от мъртвите" - ужаси, коме-
дия (Великобритания, Франция,
2004), режисьор - Едгар Райт,
актьори - Саймън Пег, Кейт Аш-
филд, Ник Фрост, Люси Дейвис,
Долън Моран, Никола Кънингам,
Петер Серафиновиц, Бил Най

03.15 "Дневниците на вампира" - сери-
ал

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сериал, 2 сезон
/п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм

15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично

предаване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

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

нов сезон
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, 6 сезон
22.00 "София - Ден и Нощ" (премиера)

- риалити сериал
23.00 "Теория за големия взрив" - се-

риен филм, 10 сезон
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Бегълци от бъдещето" (премие-

ра) - сериен филм
01.00 "Нощна смяна" - сериал, 2 сезон
02.00 "Докоснати от слънцето" - сериал
03.00 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

06.10 "В кадър"
06.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериен

филм, сезон 12
08.50 "Новата бавачка" - романтичен

филм с уч. на Ашли Уилямс, Сам
Йегър, Хана Черами, Кийфър
О'Райлии др. /п/

11.00 "Пътешествие до края на света" -
приключенски филм с уч. на
Бенедикт Къмбърбач, Джаред Ха-
рис, Сам Нийл, Джейми Сайвс,
Ричард Маккейб, Виктория Ха-
милтън и др., II част

13.00 "Коледно послание" - семеен
филм с уч. на Джейми-Лин Сиг-
лър, Лея Гибсън, Линда Бойд,
Дилън Кингуел и др.

15.00 "Коледни приключения" - роман-
тичен филм с уч. на Андрю Уокър,
Мегън Ори, Арън Крейвън, Рукия
Бернард и др.

17.00 "Договорът" - екшън с уч. на
Морган Фрийман, Джон Кюсак,
Бил Смитрович, Джейми Андер-
сън, Меган Додс и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 12

21.00 "Убийци" - екшън-комедия с уч.
Аштън Къчър, Катрин Хейгъл, Том
Селек, Катрийн О'Хара, Катерин
Уиник, Кевин Съсман, Лиса Ан
Уолтър, Каси Уилсън и др.

23.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 12 /п/

00.00 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 12 /п/

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

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

ЗЗЗЗЗатопляне ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 10

ВОДОРАВНО: "Началото на деня". Лумен. Сека-
тор. Невил (Гари). Се'пак". Ред. Талер. Бал. Лин. ПО-
ЛИР. Кале. Такин. Налим. Сатана. Инада (Норико).
Оноре (Ирина). Оберон. Добив. ПАСАТ. Бон. Пират.
Рад. Тол. Сокак. РАДА. "Таран". Танас. "Розали". "Ана
не". Такова (Дарина). Илитон. Лопен. РИКАТ. Мол.
Синор. Тан. Сев (Морис). Посад. "Бина". Рефан. Ри-
ванол. Гид. Килим. Кали.

ОТВЕСНО: "Балерина". Оборотомери. Чувен. "То-
бол". Заповед. Памид. Танин. Такел. "Лел". Панов (Ни-
кола). Салон. Пак. Вон. Токар. Порив. СОНИ. Сали.
Епика. "Арис". Роселини (Роберто). Арана. Инари.
Непер. Носак (Ханс). "Никодим". Бакар. Набат. Та-
лар. ДАК. Кадет. Ранит. Бак. Сет. Балар (Антоан).
Ранет (Егон). Тина. "Но дали". Обада. Опанол. Кяр.
"Леман". Дасен (Жо). "Нали".

 bTV Cinema, "Полупрофесионалисти" - комедия, 
спортен, с Уил Фарел, Уди Харълсън, Андрю
Дейли, Джейсън Съдейкис, Ед Хелмс,  Дейвид

Кохнър, Маура Тиерни, Анди Рихтер и др., 23,30 ч.

Днес през нощта облачност-
та ще намалее до незначител-
на, а минималните температури
ще бъдат от минус 4 до плюс 2
градуса. През деня ще бъде
слънчево с малко по-високи от обичайните за януари темпе-
ратури, от 5 до 11 градуса.

В петък ще бъде още малко по-меко, с дневни температу-
ри от 6 до 12 градуса и минимални около нулата. Вятърът за
кратко ще се ориентира от югозапад, а впоследствие - отно-
во от запад, слаб до умерен. Денят ще започне с незначи-
телна облачност, която ще се увеличава от запад.

В събота и неделя ще остане относително меко за януа-
ри, с минимални температури около нулата и дневни от 5 до
12 градуса. Облачността ще бъде променлива, почти без
валежи.
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Българският тенисист спечели с 3:1 сета
в първия за годината турнир от Големия
шлем в Мелбрън

:

Íàêðàòêî

Бербатов замина на
лагер в Турция с отбор
от Първа лига. Бившият
нападател на Манчестър
Юнайтед се качи в клубния
автобус на Берое, след като
преди това отдели време за
снимки и автографи на
събралите се фенове. Бербо
не е подписал договор с тима
от Стара Загора, но все пак
ще проведе подготовка с
отбора в Белек. В миналото
голмайсторът поддържаше
форма със "зелено-белите",
като дори се включи и в
няколко контроли.  Бившият
национал е без отбор от
пролетта на 2018 година. За
последно той бе част от
индийския Керала.

Президентът на
Барселона Хосеп Мария
Бартомеу се озова
в затвора
пишат местните медии. За
негово щастие престоят му
продължи едва няколко часа и
бе заради благородна инициа-
тива, която клубът подготвя. От
Барса работят по проект за
помощ на деца, чиито бащи са
зад решетките, с идеята да им
помогнат с футбол да не
тръгнат по лошия път.

Анжелик Кербер се
класира
за третия кръг на Откритото
първенство на Австралия по
тенис. Поставената под номер
2 германка се наложи над
квалификантката Беатрис Адад
Мая (Бразилия) с 6:2, 6:3.
Следващата съперничка на
Кербер ще бъде участващата
с "уайлд кард" представителка
на домакините Кимбърли
Бирел. 20-годишната Бирел за
първи път в кариерата си
достигна до трети кръг в
турнирите от Големия шлем,
след като елиминира номер
29 Дона Векич (Хърватия) с
6:4, 4:6, 6:1.

Най-добрият български
тенисист Григор Димитров
се класира за третия кръг
на Откритото първенство
на Австралия, след като
се наложи с 6:3, 6:7 (5),
6:3, 7:5 над уругваеца
Пабло Куевас. Срещата
беше изключително рав-
ностойна, въпреки че
самото начало предвеща-
ваше по-лека победа за
Димитров. След това
Куевас намери ритъм в
играта си и показа много
прецизни сервиси, като
заби 15 аса, докато бълга-
ринът направи осем.
Българският тенисист
обаче бързо се съвзе и
стигна до крайния успех.

"Чувствам се невероят-
но. Беше добър мач за
мен, от първата точка
започнах да притискам
опонента си. Исках да
бъда по-агресивен, защо-
то Пабло е доста труден
съперник, играли сме
няколко пъти и знам, че
винаги е опасен. След
втория сет двубоят може-
ше да се развие в двете
посоки. Справих се добре
с нервите. В четвъртия
сет, при 5:5, всичко може-
ше да се случи. Можеше
сега още да сме на корта.
Публиката беше невероят-
на, отново имаше много

български флагове, оценя-
вам го", коментира Ди-
митров.

В следващата фаза
противник на първата ни
ракета ще бъде намира-
щият се под №102 в
световната ранглиста в
момента италианец Томас
Фабиано. Двамата не са
играли официален двубой
до момента.

173-сантиметровият
Фабиано надделя в епи-
чен двубой над 211-санти-
метровия американец
Рейли Опелка с 6:7 (15:17),
6:2, 6:4, 3:6, 7:6 (10:5).

Франсис Тиафо (САЩ)
поднесе изненадата на
деня, след като елимини-
ра петия в схемата Кевин
Андерсън с 4:6, 6:4, 6:4,
7:5 и за първи път се
класира за третия кръг в
Мелбърн. По този начин
намиращият се на 39-о
място в световната ранг-
листа янки изхвърли от
играта коравия южноаф-
риканец и Григор остана
единственият поставен в
тази осмина на схемата.

А статистиката не
предвещаваше такъв крах
на Андерсън. Миналого-
дишният финалист на
"Уимълдън" имаше баланс
от 3-0 победи срещу
Тиафо, който игра изклю-

Ãðèøî ïðå÷óïè êîðàâ óðóãâàåö
è âå÷å å â òðåòèÿ êðúã

Григор Димитров благодари на зрителите, които го подкрепят по време
на турнира в Мелбрън

                                                         Снимка Пресфото БТА

чително слабо на "Хопман
Къп" и балансът му преди
Мелбърн в мачове на
сингъл и двойки бе 0
победи и 7 поражения.
Това е най-голямата
победа в кариерата на 20-

годишния американец,
който в следващия кръг
ще се изправи срещу
Андреас Сепи от Италия,
отстранил представителя
на домакините Джордън
Томпсън с 6:3, 6:3, 6:4. ç

Защитаващият титлата си от последни-
те два сезона Роджър Федерер се класи-
ра за третия кръг на Откритото първенст-
во на Австралия по тенис. Шесткратният
първенец в Мелбърн и поставен под но-
мер 3 в основната схема се наложи над
британеца Даниел Евънс със 7:6(5), 7:6(3),
6:3 и записа 16-а поредна победа в "Мел-
бърн Парк". Швейцарецът направи 56 пе-
челивши удара, два пъти повече от съпер-
ника си, въпреки че на моменти изпитва-
ше трудности с ветровитото време.

Финалистът от миналия сезон и номер
6 в схемата Марин Чилич (Хърватия) има-
ше доста трудности срещу Макензи Мак-
доналд (САЩ), но стигна до победата със
7:5, 6:7(9), 6:4, 6:4. Чилич очаква в третия
кръг испанския ветеран Фернандо Вердас-
ко, който елиминира Раду Албот (Молдо-
ва) с 6:1, 7:6(2), 6:3.

Томаш Бердих (Чехия) стигна до третия
кръг след категорично 6:1, 6:3, 6:1 над Ро-
бин Хаазе (Холандия), а следващият му съ-
перник ще бъде номер 18 в схемата Диего
Шварцман, който надделя трудно над Де-
нис Кудла (САЩ) с 6:4, 7:5, 3:6, 6:7(6), 6:4.ç

Ôåäåðåð ñ 16-à ïîðåäíà
ïîáåäà íà Îòêðèòîòî
ïúðâåíñòâî íà Àâñòðàëèÿ

Валенсия се реваншира за загубата с 1:2 преди седмица от втородивизионния Спортинг (Хихон) и го разби с 3:0, за да се
класира с общ резултат 4:2 за 1/4-финалите в турнира за Купата на краля. Така "прилепите" втори след Хетафе се класираха

за следващата фаза на турнира.


