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Корнелия Нинова: Готови сме да поемем
подадената ръка на учени, интелектуалци
и общественици от „Единение“
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ЕС е в състоянието на Римската империя
от последния й век
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ерманската телевизия ARD разказа история, ко-
ято почти всеки жител на по-малко българско
градче знае - с пари на Европейския съюз са
построени прескъпи стадиони в градове, села и
паланки, но по традицията, наложена от ГЕРБ, са

Êàñè÷êàòà íà âëàñòòà

169 208 ôåðìè
фалираха построени така, че скоро трябва да се ремонтират, а

следва и ремонт на ремонта. Немските журналисти са
направили и конкретни интервюта и кадри от няколко
населени места, които разкриват слаба посещаемост,
лошо качество на настилки и съоръжения и откровени
съмнения за корупция у местните хора. Мила родна
картинка, ще си каже някой. Знаем си, че в последните
години на думи се строи много и мащабно, но изгражда-
нето на обекти стана самоцел - за политически пиар и
самохвалство и като касичка за усвояване на средства
от приближени на властта фирми със съответните "ком-
плименти" и комисиони към управляващите. Убеждават
ни, че магистрали и водопроводи преди не сме имали,
че преди ГЕРБ сме живели в каменната ера. Но магист-
ралите и метрото в София са проект на социалистичес-
ка България, оказа се, че всички язовири са също
нейно дело, че страната ни е била сред първите в света
(наред с икономическите гиганти САЩ и Япония) по
брой язовири, че много от тях са инженерни шедьоври
не само за своето време, а и до днес. Докато при ГЕРБ
под лозунга за мащабно строителство се режат ленти
на всеки 2-3-5 километра, че качеството е ниско, че
на същия принцип бе ремонтиран и центърът на София -
некачествено, грозно, неестетично, нелепо, опасно за
пешеходците. Но да се върнем на темата - развитието
на масовия спорт е нещо много важно. Но единият гол
стадион не е достатъчен, нужна е комплексна младежка
политика, която да започва от семейството, училището,
читалището, спортния и младежкия клуб. Добрият зами-
съл катастрофира в лошата реализация, в очевидния
стремеж не да се свърши реална работа, а да се отчете
дейност и да се трупат предизборни дивиденти. Но праз-
ните и некачествени селски стадиони навяват и други
размисли - че европейските пари у нас се харчат не
само непрозрачно, но и неефективно и че сега, когато
страната е обхваната от безводен ад, нещата щяха да
са съвсем различни, ако тези средства бяха похарчени
например за язовири. Но така е при тази власт - парите
отиват в нечий джоб, парата отива в свирката, а водата
се "изпарява" във въздуха.

Теофан ГЕРМАНОВ

амо преди дни фермерите
в Германия извадиха
тракторите в Берлин,
протестирайки срещу
масовите фалити в земеде-
лието, където според
статистиката от 2005
година досега в една от
най-големите земеделски
държави в ЕС са спрели
дейността си 130 хиляди
стопанства. На този фон
сривът в българското
земеделие е изключително
тежък, защото според
данните на статистиката

само за 6 години - между
2010 и 2016 г., от картата
на българските земеделски
стопанства са изчезнали
цели 169 208 малки,
средни и големи ферми.
Ако през 2010 г. в страна-
та ни са били регистрира-
ни 370 222 стопанства,
през 2013 г. вече са 254
142, за да паднат през
2016 г. на 201 014, сочат
данните на Министерство-
то на земеделието.

Според данните на
Евростат за периода от

2005 до 2016 г. броят на
стопанствата в ЕС е нама-
лял с около една четвърт,
което предполага, че в
държавите членки са пре-
станали да съществуват до
4,2 млн. стопанства, ог-
ромна част от които (около
85 %) са били малки сто-
панства с размер под 5 хек-
тара, или 50 декара.
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ЕС започва широко до-
питване за определяне
на целите за бъдещето.
Допитването ще продъл-
жи две години, а нача-
лото ще бъде дадено на
9 май, съобщи Европей-
ската комисия. Готови
сме да изслушаме всич-
ки мнения и след това
да предложим съответни-
те законодателни проме-
ни, заяви на пресконфе-
ренция зам.-председате-
лят на ЕК Дубравка Шу-
ица. Тя коментира, че до-
сегашните подобни про-
учвания не са били ус-
пешни, защото са оста-
вали без последици. Тя
добави, че ако мнозинс-
твото от гражданите на
ЕС иска промяна на ев-
ропейските договори, то-
ва може да се постигне,
стига да има необходи-
мата подкрепа от евро-
пейските институции.  ç

Изтъкнати настоящи и
бивши футболисти ще
получат дипломите си за
завършен курс към Бъл-
гарската треньорска
школа по футбол в пе-
тък, 24 януари, от 11 ч.
в национална футболна
база "Бояна". На цере-
монията по дипломира-
нето ще бъде връчен
треньорски лиценз "А" на
19 известни играчи, сред
които е и Димитър Бер-
батов. На събитието в
Амфитеатралната зала
ще присъстват времен-
ният президент на БФС
Михаил Касабов, изпъл-
нителният директор Бо-
рислав Попов и шефът
на треньорската школа
проф. Лъчезар Димит-
ров.
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Грипът обхваща нови територии
у нас. От вчера епидемия е обяве-
на в Монтана, предупреди "Нова
телевизия". На прага на епидеми-
ята са и в Пловдив. Там се спират
детските и женските консултации,
плановите операции и свиждания-
та в болници. Критичният праг от
болни е преминат в Дупница и Са-
парева баня. Шест общини, сред
които Карнобат, Сунгурларе, Хиса-
ря и Сопот, също прекъсват учеб-
ните занятия. Съвет на лекарите
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към пациентите е, щом се разболе-
ят, да се изолират, за да не заразя-
ват и други хора.

"Ако има заболяване, при което
не важат никакви прогнози - това
е грипът. Според очакванията  с
едно закъснение от около 10 дни
сме на старта на грипната епиде-
мия", коментира главният държа-
вен здравен инспектор д-р Ангел
Кунчев. Най-засегнатата група е
детската и юношеската, предупре-
ди експертът. < 2

Ñ

Дете целува папа Франциск по време на вчерашната Генерална аудиенция във Ватикана. По-рано папата отправи призив към
влиятелните участници в Световния икономически форум в Давос в центъра на публичната политика да бъдат хората, а не
печалбата. В писмено приветствие Светият отец напомни на делегатите за "моралното задължение" да поставят "човека, а не
само стремежа към власт или печалба, в центъра на публичната политика". Снимка Пресфото БТА
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Грипът дойде. Няколко
области в страната обяви-
ха епидемия и разпуснаха
учениците във ваканция,
предупреди "Нова телеви-
зия".  Критичният праг от
болни е преминат в Дуп-
ница и Сапарева баня.
Епидемия от днес е обяве-
на и за Монтана. Карно-
бат и Сунгурларе са в
грипна ваканция. На прага
на епидемията са и в
Пловдив. Там се спират
детските и женските
консултации, свижданията
и плановите операции.
Пикът на грипа се очаква
в следващите дни - до
края на януари и първата
седмица на февруари.
Щамовете тази зима са
вече познати. Според
лекарите е рано да се
говори за грипна епиде-
мия в цялата страна, но
пред лекарските кабинети
вече е пълно с болни. В
Дупница и Сапарева баня
грипната епидемия вече е
обявена. Спешни мерки

са взети и в Пловдивска
област, където броят на
болните бързо расте и
вече са пред епидемия. В
София все още няма
достатъчно болни, за да
бъде обявена грипна
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Андон Балтаков е
новият генерален
директор на БНР

Андон Балтаков е новият
генерален директор на
Българското национално
радио. Той беше избран на
вчерашното заседание на
Съвета за електронни медии
(СЕМ). За новия ръководител
на БНР гласуваха четирима
от членовете на СЕМ, а един
се въздържа. В надпреварата
участваха шестима
кандидати - Александър
Велев, Андон Балтаков, Антон
Митов, Даниела Манолова,
Жени Гаджалова и Митко
Димитров. В понеделник и
вторник те представиха
концепциите си пред
членовете на медийния
регулатор. До избора на нов
генерален директор на БНР
се стигна, след като през
октомври миналата година
СЕМ прекрати предсрочно
мандата на Светослав
Костов, припомни БТА.

Откриха незаконен
италиански боклук
и в Монтана

Полицията разследва
нерегламентирано
транспортиране на отпадъци
от Италия, които са
разтоварени в Монтана,
съобщават от Областната
дирекция на МВР в града.
Около 9.30 часа преди ден
след подаден сигнал е била
извършена проверка на
тежкотоварен камион Daf с
румънска регистрация, който
преминал границите на
страната и предприел
действия за разтоварване
на отпадъци на територията
на града. При извършената
проверка е било
установено, че камионът е с
неизрядни документи,
товарът не съответства по
вид и получателят не е
заявявал и сключвал
договор за получаване на
отпадъка. По случая е
образувано досъдебно
производство, коментира
Нюз.бг.

КПКОНПИ образува 6
производства за
конфликт на интереси

Шест нови производства за
конфликт на интереси са
били образувани на
заседанието на
Антикорупционната комисия
(КПКОНПИ). Обект на
проверка ще е и началник на
Националната служба за
охрана (НСО). Според
сигнала той е преназначил
без конкурс на длъжност
"началник сектор" лице, с
което е в близки отношения.
Твърди се, че е извършил
други такива преназначавания
на по-високи длъжности в
службата. За конфликт на
интереси ще се проверяват и
ректорът на Икономически
университет - Варна, че е
назначил на работа съпругата
си, двама общински
съветници от Пазарджик и
заместник-кмет на Община
Сливен. С решение на
Антикорупционната комисия
от вчера - за конфликт на
интереси е глобен с 10 000
лв. главният архитект на
Община Благоевград.

Ãðèïúò äîéäå

:
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епидемия. Броят на болни-
те обаче расте. Подобна е
ситуацията и в повечето
градове на страната.
Очакваме увеличаване на
грипните заболявания. В
някои области - Смолян,

Ïðîêóðàòóðàòà âëåçå â Êîìèñèÿòà ïî õàçàðòà

Сливен, Бургас, Пазар-
джик, има увеличен брой
на заболели с респира-
торни заболявания. Няма-
ме проби за изследване
за грип от области или
общини, които обявяват
грипна епидемия, уточни
проф. Тодор Кантарджиев.
Симптомите са еднакви -
много висока температу-
ра, силни болки в главата
и обща отпадналост. По-
леко изкарват грипа
онези, които вече са
боледували от него мина-
лата зима. Има имунитет и
тези, които са карали
определен щам на вирус,
след това го карат по-
леко, обясниха медици.
Самолечението не е
препоръчително, тъй като
бързо може да доведе до
усложнения. Когато те са
болни, слагат таблетките и
каквото и да е, да не
говорим за антибиотици,
които си купуват. Слагат ги
в джоба и отиват на
работа, това е абсолютно
противопоказно, катего-
рична е д-р Емилия Крил-
чева. Съвет на лекарите
към пациентите е, щом се
разболеят да се изолират,
за да не заразяват и други
хора. За да са сигурни в
диагнозата, част от лека-
рите изпращат пациентите
да си направят специали-
зирано изследване.ççççç

Прокуратурата извършва
обиски в Държавната комисия по
хазарта (ДКХ), съобщава "Нова
телевизия", но все още не е яс-
но какъв е поводът за операция-
та. Регулаторът е под шапката на
Министерството на финансите.
Припомняме, че на 20 декември
миналата година Специализира-
ната прокуратура обяви, че за-
почва проверки на едни от най-
големите компании за залози у
нас. Беше образувано досъдеб-
но производство за престъпле-
ние, извършено през декември

Íoâ oáèð ía áeíçèíocòaíöèÿ â Coôèÿ

2017 г. в София, посочиха още
от държавното обвинение. Става
въпрос за сигнал за изнудване
чрез принуда, придружено със
заплаха за убийство или тежка
телесна повреда. Миналата сед-
мица финансовият министър за-
яви, че ДКХ е допускала много
грешки в работата си и затова
той предвижда тя да бъде прест-
руктурирана. Председател на Ко-
мисията от края на април 2019
г. е Александър Георгиев, който
очевидно има подкрепата на фи-
нансовия министър Владислав Го-

ранов, поне ако се съди от из-
казването му миналата седмица,
че той може да остане начело
на хазартния регулатор и след
промените.

Главен секретар на ДКХ от
дълги години е Мариян Попов,
който за няколко седмици, пре-
ди назначаването на Александър
Георгиев, беше изпълняващ длъж-
ността председател на ДКХ. Фи-
нансовият министър обаче отка-
за да го остави на поста за пос-
тоянно, но го остави главен сек-
ретар.ççççç

Александър Георгиев, председател
на ДКХ

Пореден грабеж на бензинос-
танция в Cофия. Маскирани ca
задигнали около 10 хиляди лв.,
като  влезли в обекта около 3:00
часа през нощта срещу сряда,
заплашили ca работещите и ca
откраднали пари и цигари, пре-
даде БНР. Обраната бензиностан-
ция ce намира в района на Ка-
зичене. Няма пострадали при
обира. Преди броени дни отново
маскирани мъже обраха друга
бензиностанция на бул. “Ботевг-
радско шосе” в столицата, при-
помня радиото.ççççç
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Готови сме да поемем
подадената ръка на учени,
интелектуалци и общест-
веници от "Единение". Това
написа лидерът на БСП
Корнелия Нинова в про-
фила си във Фейсбук.

Ето я и цялата публика-
ция на Нинова:

Готови сме да поемем
подадената ръка на учени,
интелектуалци и общест-
веници от "Единение".

Ако стоим загледани
само в партийните си
интереси, ще пропуснем
възможности за България.

Вчера сдружение
"Единение" излезе с
обръщение към българите.
Нека чуем призива на
учени, общественици,
интелектуалци, бизнесме-
ни и 32 граждански орга-
низации:

"Управлението е пре-
върнато в политическо
празнословие, самохвал-
ство, дори с откровени
лъжи и снимки с чуждес-
транни лидери, които все
по-очевидно и активно се
възползват от безволево-
то българско правителст-
во...

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ
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Ãîòîâè ñìå äà ïîåìåì ïîäàäåíàòà ðúêà
íà ó÷åíè, èíòåëåêòóàëöè è
îáùåñòâåíèöè îò "Åäèíåíèå"
Àêî ñòîèì çàãëåäàíè ñàìî â ïàðòèéíèòå ñè èíòåðåñè, ùå
ïðîïóñíåì âúçìîæíîñòè çà Áúëãàðèÿ, çàÿâè â÷åðà
ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ

Не можем - и нямаме
време и право - повече да
търпим драматичната
неадекватност и безпо-
мощност на политическо-
то управление.

Сегашната българска
демокрация не предлага
решения - изборите, все
по-манипулирани, не
водят до никаква промя-
на."

"Държава, в която с
капачки се купуват кувьо-
зи за новородените и с
есемеси - дефибрилатори
за болниците, е държава
без управление."

"Държава с такива
равнища на управленски
произвол и всеобща
корупция не е правова
държава.

Държава с всички тези
недъзи не е европейска
държава."

В разработените от
"Единение" анализи и
предложения за решения
има сериозен потенциал
за развитие на страната.
Описаното състояние на
държавата е вярно, но не
можем да останем на
равнището на констатаци-

ите. Ако стоим загледани
само в партийните си
интереси, ще пропуснем
възможности за България.
В обществото ни, в парти-
ите, сред безпартийните
има много умни, подготве-
ни и почтени хора. Те се
чувстват отхвърлени и
ненужни. Нека им дадем
възможност. Нека се
обединим без ревност за
авторство на идеи или
претенции за лидерство
на процесите. Както
казват "Единение" в обръ-
щението си:

"Бъдеще имат само
народите, които не търпят
безобразията, лъжата,
кражбата, управленската
безпомощност. Народите,
които реагират!"

Ние сме готови да
поемем подадената ръка
на учени, интелектуалци и
общественици, да напра-
вим среща, да обсъдим
проблемите и да намерим
добрите решения за
България.

Инициатива "Единение"
излезе във вторник с
Обръщение към нацията, в
което бие камбаната, че

:

Събития
” 1482 г. - Излиза първото
печатно издание на Петок-
нижието.
” 1556 г. - При най-
смъртоносното земетресе-
ние в историята, в провин-
ция Шенси, Китай, загиват
820 000 души.
” 1579 г. - Подписана е
Утрехтската уния, поставила
основите на новата държава
Нидерландия.
” 1849 г. - Елизабет
Блекуел се дипломира в
Медицинския колеж в
Дженива и става първата
американка лекар.
” 1997 г. - Мадлин Олб-
райт става първата жена,
заела поста Държавен
секретар на САЩ.
Родени
” 1783 г. - Стендал,
френски писател
” 1832 г. - Едуар Мане,
френски художник
” 1891 г. - Антонио Грам-
ши, италиански писател и
политик
” 1898 г. - Сергей Айзен-
щайн, съветски режисьор
” 1903 г. - Григорий
Александров, съветския
режисьор
” 1928 г. - Жана Моро,
френска актриса и режи-
сьор
” 1930 г. - Дерек Уолкът,
поет от Сейнт Лусия,
Нобелов лауреат
Починали
” 1806 г. - Уилям Пит-
младши, министър-председа-
тел на Обединеното кралст-
во
” 1883 г. - Гюстав Доре,
френски илюстратор
” 1931 г. - Анна Павлова,
руска балерина
” 1944 г. - Едвард Мунк,
норвежки художник
” 1950 г. - Васил Коларов,
министър-председател на
България

” 1958 г. - Илия Бешков,
български художник
” 1989 г. - Салвадор Дали,
испански художник
” 1994 г. - Николай
Огарков, съветски маршал
” 2007 г. - Ришард Капуш-
чински, полски журналист
” 2015 г. - Абдула бин
Абдул Азис, крал на Саудит-
ска Арабия

Íà òîçè äåí

Ñîöèàëèñò: Äîêàòî Áîðèñîâ å íà âëàñò, äúðæàâàòà
íÿìà äà å íà ìÿñòîòî ñè

"Причината за кризата с во-
дата, въздуха и боклука е ниска-
та компетентност, корупцията и
липсата на  контрол. Това е та-
ка, защото липсва държава. До-
като Борисов е на власт, това
ще продължава да е така", зам.-
председателят на ПГ "БСП за Бъл-
гария" Христо Проданов пред БНТ.
Той обясни, че вотът на недове-
рие е изпълнил своята мисия, за-
щото ако не е бил внесен, е ня-
мало да бъдат взети никакви мер-
ки за справяне с кризата. Про-
данов коментира, че създаване-
то на ВиК холдинг е неясна мяр-
ка, защото  много от ВиК дру-
жествата не могат да бъдат вклю-
чени в това предприятие, защо-
то са изцяло общинска собстве-
ност или са на концесия, както
"Софийска вода". "За какво ще
се използва този милиард? За-
що точно 1 милиард? Това е по-
жарникарска мярка, която се
прави, за да потули кризата", каза
социалистът. Той каза, че това

в дадена дейност са кражбите,
тогава експертите пречат. Кой
сметна, че 13 км трасе струва
25 млн. лева? Това са 2 хиляди
лева на линеен метър за поста-
вяне на тръба. Сметката я пла-
щаме всички ние", заяви Христо
Проданов. Той припомни, че е
нужно да се ремонтира стената
на язовир "Нови Искър", за да се
изпълни идеята оттам да постъп-
ва вода за Перник, защото има
опасност стената да не издър-
жи.ç

действие прилича много на съз-
даването на държавното предп-
риятие за стопанисване на язо-
вирите през 2016 г.: "Държавата
отпусна 500 млн. лева за ремонт
и поддръжка на язовирите, но до-
сега няма информация дори за
1 направена язовирна стена. От-
правих писмен въпрос към ми-
нистъра на икономиката, за да
стане ясно какво се направи с
тези пари. Той  обеща, че ще из-
прати точен разчет как са из-
разходвани. Още чакам този раз-
чет, а вече минаха 5 месеца. Се-
га питаме къде са тези 500 ми-
лиона, след няколко години мо-
же да питаме къде е този 1 ми-
лиард". Проданов коментира, че
проблемът не е в един минис-
тър, а в  човека, който коорди-
нира всички министри  -  минис-
тър-председателя. "Колкото  ми-
нистри да се сменят, проблеми-
те остават - нужна е оставка на
цялото правителство. Нужна е по-
литическа воля за справяне с

кризата. ГЕРБ нямат воля за спра-
вяне с която и да е криза. Но за
сметка на това си имат "Воля",
която да ги крепи в парламента",
каза Христо Проданов. Относно
поканата на БСП към всички хид-
роинженери и експерти, постро-
или язовирите на България, за
експертен разговор, социалистът
подчерта, че специалистите  са
тези, които могат да помогнат за
решаването на един или друг
проблем и затова ще поискат тях-
ното мнение. "Когато водещото

Христо Проданов

"държавата се разпада,
нацията е сред най-бързо
изчезващите в света,
доходите са унизителни,
икономиката е инерцион-
на и зависима".

Според учените управ-
лението е превърнато в
политическо празносло-
вие, самохвалство, дори с
откровени лъжи и снимки
с чуждестранни лидери,
които все по-очевидно и
активно се възползват от
безволевото българско
правителство.

Не можем - и нямаме
време и право - повече да
търпим драматичната
неадекватност и безпо-
мощност на политическо-
то управление, пише още
в позицията на Единение.

Сегашната българска
демокрация не предлага
решения - изборите, все
по-манипулирани, не водят
до никаква промяна.

Затова обявяваме, че
преминаваме към пореди-
ца от активни действия за
спасяване на България,
добавят интелектуалците в
писмото си, публикувано
вчера.ç
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169 208 ôåðìè ôàëèðàõà

Само преди дни фер-
мерите в Германия изва-
диха тракторите в Берлин,
протестирайки срещу
масовите фалити в земе-
делието, където според
статистиката от 2005
година досега в една от
най-големите земеделски
държави в ЕС са спрели
дейността си 130 хиляди
стопанства. На този фон
сривът в българското
земеделие е изключител-
но тежък, защото според
данните на статистиката
само за 6 години - между
2010 и 2016 г. от картата
на българските земеделс-
ки стопанства са изчезна-
ли цели 169 208 малки,
средни и големи ферми.
Ако през 2010 г. в страна-
та ни са били регистрира-
ни 370 222 стопанства,
през 2013 г. вече са 254
142, за да паднат през
2016 г. на 201 014, сочат
данните на Министерство-
то на земеделието.

Данните за 2016 г.
регистрират 45.7% намале-
ние на броя на земеделс-
ки стопанства спрямо
2010 г. Има обаче и леко
успокоение, защото за
същия период използвана-
та земеделска площ,

Àêî ïðåç 2010 ã. â ñòðàíàòà íè ñà áèëè
ðåãèñòðèðàíè 370 222 ñòîïàíñòâà, òî
ïðåç 2016 ã. òå âå÷å ñà 201 014, ñî÷àò
äàííèòå íà Àãðîìèíèñòåðñòâîòî

индивидуално стопанисва-
на от земеделските сто-
панства, се е увеличила
със 178 569 хектара, или 1
785 690 дка. При общата
стандартна продукция
(СП) на земеделските
стопанства (хил. евро) се
регистрира съществен
ръст, като повишението
през 2016 г. спрямо 2013 г.
е 15.8%. А през целия
период 2010-2016 г. е
отчетено повишение от
почти 54%, успокояват от
агроминистерството.

Нека погледнем и
данните на Евростат.
Според тях за периода от
2005 до 2016 г. броят на
стопанствата в ЕС е
намалял с около една
четвърт, което предполага,
че в държавите членки са
престанали да съществу-
ват до 4,2 млн. стопанст-
ва, огромна част от които
(около 85 %) са били
малки стопанства с раз-
мер под 5 хектара, или 50
декара.

В пропорционално
изражение най-резкият
спад от почти две трети се
наблюдава в Словакия и
България. През този пери-
од най-голямо намаление в
броя на стопанствата е

За първи път тютюнопроиз-
водителите ще получат помощ-
та си от бюджета за кампания
2019 г. по-рано от обичайното.
Това ще стане в седмицата от
20 до 29 февруари 2020 г., ко-
гато на бранша ще бъдат пре-
ведени над 76 милиона лева
преходна национална помощ,
стана ясно след заседание на
консултативния съвет по тютю-
на. Обсъждан е и въпросът за
прекратяването на тази помощ,
тъй като според европейските
регламенти България може да
подпомага тютюнопроизводство-
то до 2020 г. включително. В
тази връзка пред БНР Цветан Фи-
лев от Асоциацията на тютюноп-
роизводителите обяви, че в
следващите месеци ще търси

Öâåòàí Ôèëåâ: Òþòþíúò å îáðå÷åí íà ãèáåë áåç ôèíàíñîâà
ïîìîù îò äúðæàâàòà

Промени в Закона за ве-
теринарномедицинската дей-
ност са входирани в Народ-
ното събрание от правителс-
твото. В него са залегнали ре-
да, по който ще се регистри-
рат личните стопанства, за-
вишените отговорности на
кметовете, задължителните
договори с ветеринарен ле-
кар. Промените касаят и
обезщетенията в случаите на
умъртвени заради заразни бо-
лести животни. Санкциите по
закона за завишени до 8 пъ-
ти, някои от тях са и нови.

Така например, ако досе-
га тези, които изпълнят мяр-
ка, наложена от БАБХ за про-
филактика, ограничаване и
ликвидиране на заразна бо-
лест по животните, бяха гло-
бявани с 50 до 200 лева, ве-
че ще се санкционират с 500
до 1000 лева. Ако в резултат
на неизпълнението са нане-
сени значителни икономичес-
ки загуби или е възникнала
опасност за здравето на го-
лям брой хора или животни
(чл. 415), глобата вече ще е
от 2000 до 5000 лв. (при
1000 до 2000 лв. по сега дей-
стващия закон). В случай, че
нарушителят е ЕТ или юриди-
ческо лице, санкцията ще бъ-
де от 20 000 до 30 000 лв.,
а при повторно нарушение  -
от 30 000 до 50 000 лв.

Създава се нов чл. 416а,
който гласи: (1) Собственик на
селскостопански животни, кой-
то надвиши определения ка-
пацитет на животновъден обект,
съгласно наредбите, издадени
на основание чл. 137, ал. 10,
се наказва с глоба от 200 до
500 лв., а при повторно нару-
шение - от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал.
1 е извършено от юридическо
лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санк-
ция от 500 до 3000 лв., а при
повторно нарушение - от 3000
до 6000 лв."

Чл. 419а също е нов: Ве-
теринарен лекар, който не из-
пълни задължение по чл.
137б, ал. 5, се наказва с гло-
ба от 400 до 2000 лв., а при
повторно нарушение - от
2000 до 4000 лв" Друг нов
чл. 449а определя, че при от-
глеждане на животни в нере-
гистрирани обекти, санкция-
та ще е 300 до 1000 лв., а
при повторно нарушение от
1000 до 3000 лв.

"Чл. 449а. (1)  Който отг-
лежда селскостопански живот-
ни в нерегистриран по реда
на чл. 137 животновъден
обект, се наказва с глоба от
300 до 1000 лв., а при пов-
торно нарушение - от 1000
до 3000 лв.  Когато наруше-
нието е извършено от юриди-
ческо лице или едноличен тър-
говец, се налага имуществена
санкция от 1000 до 2000 лв.,
а при повторно нарушение -
от 2000 до 4000 лв."ç

Ñóïåð ãëîáè çàëîæåíè
â ïðîìåíè íà
âåòåðèíàðíèÿ çàêîí

отбелязано в Полша (приб-
лизително 1,1 млн. по-
малко стопанства, или 43
%), Румъния (приблизител-
но намаление от 0,8 млн.
стопанства, или 20 %) и
Италия (приблизително 0,6
млн. стопанства, или 34 %).
Всички държави членки, с
изключение на Ирландия,
са отбелязали спад в броя
на стопанствата.

Площта на използвана-
та за земеделско произ-
водство земя като цяло е
останала непроменена
(+0,2 %) в периода 2005-
2016 г. въпреки рязкото
намаляване на броя на
стопанствата. На равни-
щето на ЕС това консоли-
диране на земеделската
земя отразява нараства-
нето на броя на най-
големите стопанства и на
земята, която те са изпол-
звали за селскостопански
цели.

Сред държавите членки

Òóðñêè ïèïåð ñ ïåñòèöèäè ïðîäúëæàâà äà íè àòàêóâà
Българската агенция по безо-

пасност на храните  продължава
да се бори с внос на пипер и
нар с пестициди от Турция. От на-
чалото на годината ветеринарните
власти задържаха 27  118 кг. При
извършване на официален конт-
рол на границата са иззети 13
618 кг пипер и 13 500 кг нар с
турски произход поради наднор-

тази промяна е настъпила
в различни класове спо-
ред размера. Във Фран-
ция, Германия, Финландия
и Обединеното кралство
по-специално броят на
стопанствата и използва-
ната земеделска площ са
нараснали само в катего-
рията стопанства с най-
голям размер от 100
хектара или повече, като
във всички други класове
според размера е отбеля-
зан спад.

В много други държави
членки промяната е настъ-
пила в малките класове
според размера; напри-
мер в периода 2005-2016 г.
е имало нарастване на
броя на стопанствата и на
използваната земеделска
площ в стопанствата с
размер над 20 ха в Италия
и в Румъния и в стопанст-
вата с размер над 10 ха в
Унгария и в България,
пише Синор.БГ.ç

подкрепа от останалите 6 дър-
жави в ЕС, които предоставят
национална помощ за тютюн, та-
ка че тя да бъде продължена за
тютюн и животновъди. Целта е
до средата на годината предло-
жението да бъде заложено в
проектозаконодателството за
ОСП до 2027 г.

Няколко държави прилагат
подобна преходна национална
помощ и мисля, че ще намерим
съмишленици, допълни той. "Ако
няма финансови инструменти за
сектор тютюн, тютюнът ако ос-
тане само на продажната си це-
на на тютюневата суровина, е
обречен на гибел", категорично
заяви Филев. "Така че ще пра-
вим всичко да се осигури фи-
нансов инструмент, да се рабо-

ти по бъдеща схема сектор тю-
тюн да има финансиране. И се-
га няма европейско, поне на на-
ционално ниво да успеем да го
постигнем", коментира Цветан
Филев.

През февруари помощта ще

бъде изплатена на 42 230 тю-
тюнопроизводители за кампания
2019 г. На заседанието са гла-
сувани и одобрени ставките за
помощта по сортови групи "Бас-
ми", "Каба Кулак", "Бърлей" и
"Виржиния". Те са на база 5%
намаление спрямо предходната
2018 г. Стопаните, отглеждащи
тютюн от сорта Басми до 1000
кг. ще получат по 2.18 лв./кг, от
1000 до 2000 кг по 2.12 лв./кг
и за над 2000 кг по 1.41 лв./кг
Ставката за тютюнопроизводи-
телите, отглеждащи "Каба Кулак",
е 1.11 лв./кг; за сорт "Бърлей"
е 0.81 лв./кг и за Виржиния-0.64
лв./кг.

Реколтираните площи с тю-
тюн през 2019 г. са 50 791 дка,
произведеното количество е
8268 тона. Общото изкупено ко-
личество тютюн до момента е
7210 тона.ç

мено съдържание на остатъчни
вещества от пестициди. То е ус-
тановено след лабораторен ана-
лиз.  Иззетите количества пипер
са унищожени, а нарът е върнат
обратно в страната на произход.
За откритите несъответствия са
подадени нотификации съгласно
законодателството.

През 2019 г. инспекторите на

дирекция "Граничен контрол" към
БАБХ откриха и не допуснаха внос
в България на пипер с остатъчни
вещества от пестициди, чието об-
що количество възлиза на 642
тона и 506 килограма. Задържа-
ните количества през 2019 г. на
несъответстващия с изисквания-
та нар беше 37 пратки с общо
тегло 335 т и 915 кг.ç
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ените на петрола пад-
наха вчера поради опа-
сения от намаляване на

Ако проблемите с
водата продължат, цената
на тока може сериозно да
скочи. За това предупре-
ди вчера в предаването
"Преди всички" на БНР
експертът по управление
на околната среда Боян
Рашев. В момента Бълга-
рия вече не е износител на
електроенергия, припомни
Рашев. Може да се стигне
до сериозно увеличаване
на цената на тока, а това в
страната винаги е свърза-
но с политически драми,
заяви той. "Когато ВЕЦ-
овете нямат вода, те няма
как да произвеждат и
тогава трябва ТЕЦ-овете да
произвеждат възможно
най-много, а това ще ни
излиза много скъпо. Цяла-
та енергийна система ще
генерира много големи
разходи и много големи
загуби съответно. За
момента правителството
удържа да не увеличи
цената на тока, но това
започва да става неизбеж-
но. И тук говорим за много
голямо увеличение на
цената на тока. За момента
индустрията го отнася, но
това не може до безкрай-
ност да се поддържа",
заяви експертът.

Друго решение за
Перник няма, освен

София да подаде вода
към Перник и това може
да стане само ако се даде
вода от "Бели Искър",
допълни Боян Рашев. Той
обясни, че деривация
Грънчар захранва язовир
"Белмекен", а той в мо-
мента е наполовина
пълен. "Белмекен" е сър-
цето на най-важната
хидроенергийна каскада в
България, която има много
голямо значение за енер-
гийната система, подчерта
Рашев. "Не казвам, че
прехвърлянето на вода
към Перник ще създаде
проблем там, но ако
сушата продължи и ако в
Рила няма валежи през
зимата, може напролет да
се окаже, че всичките ни
големи язовири са отно-
сително празни, а това
най-тежко би се отразило
на енергийната система,
ако районът около Белме-
кен остане празен", ко-
ментира експертът. Голя-
мата грешка по отноше-
ние на Перник е направе-
на през 2003-2004 година,
когато "Стомана" - Перник
като много голям потреби-
тел на вода спира да
използва язовир Пчелина,
смята Рашев.

В България започна да
се внася боклук в  момен-

та, в който Китай затвори
границите си за боклук,
тоест в края на 2018
година, посочи Боян
Рашев в коментара си по
друга актуална тема - за
вноса на отпадъци. "Ог-
ромни количества боклук
се внасят напълно закон-
но. В България се случват
много инвестиции в ре-
циклирането точно защото
Китай вече не е единстве-
ното място, където Европа
да си рециклира боклука.
България има конкурентни
предимства в сравнение
със Западна Европа в
много отношения. Герма-
ния примерно в момента
рециклира много голяма
част от пластмасите си в
България. И в Румъния, и
в Полша, в цяла Източна
Европа. Тук въпросът е
каква част от този боклук,
дето идва в България,
реално се рециклира и
каква част се изгаря
някъде и от тоя, дето се
изгаря някъде, каква част

Çàáðàíàòà äà ñå âíàñÿò îòïàäúöè áè
ïðè÷èíèëà ïðîáëåì íà öÿëàòà èíäóñòðèÿ

Âîäíàòà êðèçà ùå íè äîíåñå
äðàñòè÷íî ïîñêúïâàíå íà òîêà

Ñèíäèêàòèòå:
Ïðåäëîæåíèåòî
ëåêàðèòå äà äàâàò
äî 7 äíè áîëíè÷íè
íÿìà äà íàìàëè
"ôàëøèâèòå" áîëíè

се изгаря по адекватен
начин, така че да няма
замърсяване."

Колкото и странно да
звучи на много хора,
изгарянето на отпадъци
емитира по-малко замър-
сители, отколкото изгаря-
нето на българските лиг-
нитни въглища, ако гово-
рим за серни и азотни
оксиди например, изтъкна
Боян Рашев. "Големият
проблем с емисиите от
отпадъци е когато отпадъ-
ците се изгарят вкъщи или
в някакви инсталацийки,
където се изгарят само
отпадъци и биомаса и
където не се достига
нужната температура.
Тогава имаш наистина
проблем, свързан със
замърсяването." Боян
Рашев определи като
лудост призива да се
забрани целият внос на
отпадъци, защото ако се
направи, това би довело
до проблеми за цялата
индустрия.ç

О Б Я В А
Институтът по криобиология и хранителни технологии, на основание чл. 16, ал. 2, във

връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 5 от ППЗДС,  обявява търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на следните обекти, части от недвижим имот публична държавна собстве-
ност, находящи се на адрес: гр. Костинброд, спирка "Почивка":
№ Наименование Полезна Първоначална Депозит,

на обекта площ м2  наемна цена, лева  лева

1. Бройлери 790 580 58 /10%/
2. Телчарник с прилежащ терен 820 600 60 /10%/
3. Краварник с прилежащ терен 940 780 78 /10%/

Търгът ще се проведе в сградата на ИКХТ, гр. София 1407, Бул. "Черни връх" №53 на
25.02.2020 г. от 1030 часа. Депозитът за участие се внася по банковата сметка на ИКХТ
IBAN - сметка BG50UNCR96603130046511, BIC UNCRBGSF УниКредит Булбанк. Тръжната
документация може да бъде получена в деловодството на ИКХТ срещу представяне на доку-
мент за заплатена цена от 42.00 лв., с включен ДДС, всеки работен ден от 22.01.2020 г. до
1200 на 24.02.2020 г. Оглед на обектите, предмет на търга, може да се извърши от 22.01.2020
г. до 24.02.2020 г. от 09.00 до 15.00 часа, като необходимо условие е закупуване на
тръжната  документация. За допълнителна информация: тел: 0877309547.

Парламентът прие на второ
четене промени в спорния За-
кон за горивата, който бе отла-
ган няколко пъти заради недо-
волство от страна на малките
търговци на горива. Вчера дреб-
ните търговци на горива се съб-
раха пред парламента - този път,
за да подкрепят промените.

Приетите на второ четене тек-
стове в закона забраняват за-
реждане на пътни превозни сред-

Ïàðëàìåíòúò ïðèå îêîí÷àòåëíî ïðîìåíèòå â ñïîðíèÿ
Çàêîí çà ãîðèâàòà, ïðîòåñò íà òúðãîâöè ãî ïîäêðåïè

Êîðîíàâèðóñúò ïîðàçè è öåíàòà íà ïåòðîëà

Представители на бизнеса
одобряват предложените мер-
ки за контрол на болничните,
за работодателите те са в пра-
вилна посока. Синдикатите
обаче твърдят, че съществе-
ният проблем с фалшивите
болнични листове отново ня-
ма да бъде решен. Мерките,
които правителството предп-
риема за промяна в режима
за болничните, са в посока по-
добряване на контролната
дейност. Това каза в коментар
на последните предложения,
представени в анализ на НОИ
Добрин Иванов от Асоциация-
та на индустриалния капитал
в България.

Да се променят правомо-
щията на лекуващия лекар по
отношение продължителността
на временната неработоспо-
собност, като личните лекари
да имат право да издават до 7
дни болничен непрекъснато, а
не 14 дни, както е сега, за ед-
но или повече заболявания, но
за не повече от 20 дни с пре-
късване в рамките на една ка-
лендарна година, беше пред-
ложено в анализа, обхващащ
периода 2016-2019 г. Анали-
зът на НОИ показва, че проб-
лем има в краткосрочните бол-
нични - тези до 7 дни, които
се увеличават двукратно за
последните години, посочи по
БНТ Добрин Иванов.  Според
него намаляването на срока на
болничния не означава, че ня-
ма да бъде издаден втори бол-
ничен, ако лицето, след изти-
чането на първия болничен,
продължава да е болно.

"Странно е как с тази мяр-
ка биха се намалили фалши-
вите болнични", каза от своя
страна Марио Нинов от КТ
"Подкрепа". По думите му и с
тази мярка броят на фалши-
вите болнични ще си е същи-
ят, без значение продължител-
ността. Представителят на син-
дикатите акцентира върху из-
вода от анализа на НОИ, че не
се наблюдава увеличение на
сливанията на почивни дни по
празниците с използване на
болничен. В пъти по-малко са
издадените болнични около Ко-
леда спрямо предходната го-
дина, посочи Нинов.

Според работодателите ана-
лизът на НОИ потвърждава, че
има проблем с нарастването на
болничните и затова мерки са
необходими. Предстои обсъж-
дането на предложенията в ра-
ботна комисия в рамките на На-
ционалния съвет за тристранно
сътрудничество.ç

ства с продукти от нефтен про-
изход, които не са отчетени по
реда на Закона за ДДС и на на-
редбата за касовите апарати.
Предвидена е глоба в размер от
10 000 до 100 000 лева за на-
рушителите. За фирми санкция-
та е от 20 000 до 200 000 лева,
предаде БНТ. Именно завишени-
те изисквания за капитал и бан-
кови гаранции бяха причина за
протест на малките фирми.

С поправките на закона се
забранява пълненето на газови
бутилки и устройства извън да-
нъчни складове. Промените пред-
виждат още облекчаване на ре-
жима за земеделските стопани,
които ползват бензин и дизел за
собствени нужди.

"Законът в този му формат, в
който го приехме всички ние и
ще бъде работещ за икономиката
и за потребителите и моментът, в

който парламентът гласува наша-
та точка, ние символично ще съб-
лечем нашите жилетки и ще се
приберем и ще спрем протеста,
който вече водим година и поло-
вина против стария закон", посо-
чи Симо Симов, зам.-председател
на асоциацията на вносителите,
производителите, търговците и
превозвачите на горива. Законът
влиза в сила на 25 януари, ако
не бъде върнат след вето.ç

броят на потвърдените случаи на
заразяване с нов вид коронави-
рус в Китай достигна 440, девет
души загинаха .

Епидемията от SARS през
2003 г. "беше наистина тежка",
казва икономистът Oversea-
Chinese Banking Corp. в Сингапур
Хауи Ли. "Летищата станаха праз-
ни, заетостта на хотели се пони-
жи и това се отрази негативно
върху икономиката", цитира екс-
пертът Bloomberg.

Според него сега предлагане-
то на петролния пазар е повече
от достатъчно, а динамиката на
цените на петрола до голяма сте-
пен зависи от нивото на търсене.

Фатих Бирол, ръководител на
Международната агенция по
енергетика, заяви във вторник,

че "светът е залят от петрол, осо-
бено от САЩ".

Това премахна притеснения-
та относно възможността за на-
маляване на доставките от Ли-

бия в резултат на блокиране на
експортните пристанища в стра-
ната от страна на привържени-
ците на Либийската национална
армия на Халифа Хафтар.ç

Ц
търсенето в случай на разпрост-
ранение на коронавирусната епи-
демия, тръгнала от Китай. Освен
това котировките тръгнаха надо-
лу и сред като Международната
агенция по енергетика (IEA) прог-
нозира свръхпредлагане през
първата половина на годината,
което спомогна за намаляване на
опасенията относно прекъсвани-
ята на производството в Либия.

Експертите на Goldman Sachs
предупреждават, че ако епидеми-
ята от новия вирус се разпрост-
ре толкова широко разпростра-
нена, колкото и атипичната пнев-
мония SARS през 2003 г., може
да намали цената на барел пет-
рол с 2,9 долара.

Според китайските власти
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КООП новини

ЯНУАРИ 2020

от Европа и света

ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА МКА
ЗА 2020 ГОДИНА

Уважаеми членове,

"…В навечерието на Но-
вата Година изказвам бла-
годарност към световно
кооперативно движение,
представляващо 315 на-
ционални кооперативни
организации от 110 стра-
ни, за активната подкре-
па в реализирането на за-
ложените Цели.

Ключово събитие през
2019 бе Глобалната конференция "Кооперациите за
развитие" в Кигали, Руанда с участието на 1000 де-
легати от 80 страни. Интересните семинари и тема-
тични форуми за значимостта и ролята на коопера-
тивното движение за постигането на Целите за устой-
чиво развитие на ООН дадоха нова перспектива и
предизвикаха оживени дискусии и интерес. Важен ак-
цент на това значимо събитие е и старта на Втората
Кооперативна Декада.

С 2020 отваряме нова страница от календара на све-
товното кооперативно движение - исторически момент
свързан с отбелязването на 125 Години от основаването
на Международния кооперативен алианс. Годината ще пре-
мине под знака на юбилея и всички събития по този
повод ще бъдат доказателство, че кооперациите имат
богата история, значимо настояще и перспектива за ус-
тойчиво развитие в бъдеще…".

Ариел Гуарко
Президент

ПРИНОСЪТ НА КООПЕРАЦИИТЕ В РЕАЛИЗИРАНЕ
ПРОГРАМАТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2030

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

 Главна дирекция "Международна дейност", ЦКС

кооперативен бизнес по икономически сектори.
"В целия свят кооперациите са значими за устойчиво-

то развитие в трите му измерения - социално, икономи-
ческо и екологично", се посочва в доклада, като ключови
цифри са доказателство за това - 1 милиард членове,
280 милиона работни места.

Важен е приноса на кооперациите в новите сектори на
икономиката, свързани с възобновяеми енергийни източ-
ници, рециклиране на отпадъците, справяне с климатич-
ните промени, здравословни и сигурни храни и др.

Докладът завършва с призив към правителствата в
осигуряване на по-благоприятна законодателна рамка за
кооперациите, както и продължаване и разширяване на
капацитета в събиране на данни за ролята на коопераци-
ите в икономическото и социалното развитие и постига-
нето на Целите за устойчиво развитие.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА НОВАТА ГОДИНА

Жан Луи Бан-
сел - Президент
на Кооперативна
Европа се обър-
на с интерактив-
но послание към
84-те национал-
ни кооперативни
организации от
33 европейски
страни, обединя-

ващи 141 милиона член-кооператори, осигуряващи 4,7
милиона работни места, за повече активност в популя-
ризиране значимостта на кооперативния бизнес и сът-
рудничество между кооперациите през Втората Коопера-
тивна Декада 2020 -2030.

ИНТЕРГРУПАТА ЗА СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА
КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В ДЕЙСТВИЕ

Интергрупата, която поднови дейността си през 2020,
се състои от членове на Европейския парламент. Коо-
перативна Европа като постоянен представител в нея
приветства подновяването като възможност за диалог
по въпросите, свързани с Плана за действие за соци-
ална икономика и социални иновации, представен от
Николас Шмит, Комисар по заетостта към Европейската
комисия. Значим принос за активизиране дейността на
Интергрупата имат и членовете на Европейския парла-
мент от групата "Приятели на кооперациите".

Жан-Луи Бансел, Президент на Кооперативна Европа
сподели: "…Изразяваме готовността и желанието ни да
допринесем за успешното реализиране на Проекта "Ев-
ропа на гражданите", участвайки активно в дейността
на Интергрупата, обединявайки и представлявайки гла-
са на кооперациите в Европа...".

EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

 КОПЕРАТИВНА ЕВРОПА - EВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

На 74-тата Сесия на Общото събрание на ООН в Ню
Йорк през септември 2019, Антониу Гутериш - Генерален
секретар представи Доклад на тема "Кооперациите в со-
циалното развитие".

Важен акцент бе поставен върху ролята на коопераци-
ите в постигането на 17-те Цели за устойчиво развитие.
През 2019 особено внимание бе отделено на здравните
кооперации. Около 100 милиона домакинства по света се
ползват от достъп до здравни грижи чрез кооперации. В
доклада се посочват добри практики на здравни коопера-
ции в Бразилия, Испания, Белгия, Аржентина, Япония, Ле-
сото, Руанда и Уганда.

Важно място в доклада е отделено на Световния
кооперативен Монитор, в който ежегодно се публику-
ват най-актуалните данни за мащаба на световния

ПРИВЕТСТВИЕ ЗА НОВАТА ГОДИНА

Европейската
асоциация на пот-
ребителните коопе-
рации, обединява-
ща, представлява-
ща и защитаваща
интересите на 18
национални органи-
зации на потреби-
телните кооперации
в Европа, благода-

ри на членовете си за приноса им в популяризирането на
кооперативната идентичност. И през Новата Година ЕВРО
КООП ще продължи да работи за активизиране на  сът-
рудничеството между кооперациите.

КООПЕРАТИВНА ГРУПА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РЕАЛИЗИРА
ПРОЕКТ ЗА ПИЛОТНА КООП БИОГРАДИНА

Първата биоградина, където местните жители могат за-
едно да отглеждат билки, зеленчуци и плодове стана факт
след облагородяване на изоставено пространство пред
един от магазините от веригата КООП в Лонг Бъкби, Нор-
тхантс.

В следващата фаза на проекта ще се включи местни-
ят Клуб по градинарство с предложения и полезни съве-
ти, засаждане на дървета, цветя и около 30 сорта ядливи
билки. Проектът привлече интереса и на настоятелството
на местни детски градини и предучилищни групи и децата
се включиха в засаждането и отглеждането, като по този
начин са по-близко до природата и се учат на отговорно
отношение към околната среда, един от основните прио-
ритети на Кооперативна група - Великобритания.

Кари Ан Бридж - мениджърът на магазина споделя: "…ис-
крено се надяваме общността на биоградините да порасне
и примерът да бъде последван и от други магазини от
веригата КООП в страната. Такива зелени пространства
обединяват хората и допринасят за опазване на околната
среда, като същевременно създават ползи за всички…"
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Васил ПРОДАНОВ
От "Клуб 24 май"
(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

Преди 30 години влязох-
ме в един свят, за който глу-
поватият перестройчик Гор-
бачов обясняваше, че ще
бъде свят на "взаимна за-
висимост по сигурност".
Оказа се обратното - вза-
имна зависимост на неси-
гурност.

Оказа се капитализъм, в
който неравенството е по-
голямо от всякога преди, от-
както се събират данни за
страната ни. Три десетиле-
тия, в които българската ар-
мия участва в повече вой-
ни в услуга на световния хе-
гемон, отколкото за 45 го-
дини преди това в биполяр-
ния глобален свят. Три де-
сетилетия капитализъм, в
които българското населе-
ние изчезва със скорост по-
голяма, отколкото в цялата
ни над 1300-годишна исто-
рия. Капитализъм, в който
мащабите на заграбеното и
унищожено национално бо-
гатство надхвърлят заграбе-
ното и унищоженото след
завладяването на България
от Османската империя.

Глобалната икономика в
края на второто десетиле-
тие на XXI век се характе-
ризира с нисък растеж и
ниска инфлация. Намираме
се в началото на дълга ре-
цесия, която се проявява в
спад на преките чуждест-
ранни инвестиции и нама-
ляваща международна тър-
говия. Лихвите на банките
са най-ниски от 5000 годи-
ни насам. Световният дълг
от 188 трилиона долара е
по-голям от всякога в исто-
рията. Централните банки
са неспособни да стимули-
рат растежа. През 90-те го-
дини на миналия век Бъл-
гария възприе модела на
неолибералния капитали-
зъм, наложен ни от Между-
народния валутен фонд. И
докъде ни доведе той? До
криза и разпад.

Тези дни не кой да е, а
ръководителката на МВФ
Кристалина Георгиева зая-
ви в свое слово във Вашин-
гтон, че глобалната иконо-
мика е изправена пред ре-
цесия, подобна на тази от
20-те години на миналия
век. Вървим към голяма
икономическа криза, подоб-
на на тази, която предиз-

вика последната световна
война. Това го казва ръко-
водителят на водещата гло-
бална неолиберална инсти-
туция.

А нашенските "либерали"
и "демократи", както и про-
пагандно дрогираните от тях
тролове по социалните мре-
жи продължават да дрънкат
неолиберални идеологичес-
ки празнословия за това
как сме направили "преход
към демокрация", но "кому-
нистите" и "Путин" са поп-
речили да влезем в "демок-
ратичния" рай. Това, което
наблюдавахме през 2019 г.
и вероятно ще се засилва
през 2020 г. и следващото
десетилетие, е краят на За-
пада като единно цяло.

отслабва. Намалява делът
на неговия БВП в светов-
ния БВП. През 1980 г. ЕС
произвежда около 30% от
световния БВП, през 2014
г. - 17%, през 2019 г. - 16,05%.
Излизането на Великобри-
тания ще отнеме допълни-
телни 16%, което отново
рязко ще го смали. Европа
няма нито една собствена
глобална дигитална компа-
ния. Изостава в областта на
технологиите в сравнение
със САЩ и Китай.

Демографското застаря-
ване на континента тепър-
ва ще засилва проблемите
в социалните системи. Не-
олибералната ценностна
система разруши семейст-
вото, рязко намали значе-

Кои са противоречията,
които създават сътресения
в неолибералния ред?

Първо. Това е преходът
от монополярен към мулти-
полярен свят, свързан с не-
вероятния икономически
ръст на Китай за предход-
ните десетилетия, а същев-
ременно тенденциите на
упадък и ускорено растящи
противоречия в САЩ, свър-
зани преди всичко с възхо-
да на неравенството и всич-
ки видове дълг. Западът,
който бе център на светов-
ното развитие през послед-
ните няколко века, е измес-
тван от Азия, която ще про-
извежда скоро повече от
половината световен БВП.
Китай вече изпреварва
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за вода, климатични войни
и климатично неравенство.
Броят на емигрантите или
опитващите се да емигри-
рат продължава да расте.

Четвърто. Навсякъде по
света текат процеси на
олигархизация, криза, раз-
пад на либералната демок-
рация и възход на антисис-
темни националистични си-
ли. В САЩ 67% от амери-
канците смятат, че предс-
тои гражданска война. Ни-
кога, откакто се водят изс-
ледвания там, не е имало
такива данни.

Пето. Ускорено нараст-
ват всички видове неравен-
ства (в доходи, богатство,
регионални, образователни,
климатични, здравни и пр.),
което поражда глобално не-
доволство. 2019 г. беше ед-
на от върховите години в
глобални протести и бунто-
ве от всякакъв вид. След
1848, 1917-1923, 1968 г. сега
се намираме в четвъртата
вълна на глобални протес-
ти и бунтове срещу същес-
твуващия порядък, но ако
предишните бяха локализи-
рани в определени регио-
ни, сегашните стават по
всички континенти.

Тези дни бе публикува-
но изследване на протес-
тите и бунтовете през 2019
г. Според него масови про-
тести и бунтове е имало в
49 държави в света. Прог-
нозата е, че през 2020 г. те
ще се увеличат с 66,7%.

Шесто. Разпадат се до-
сегашните международни
правила, норми, ценности.
Не работят вече споразу-
менията за разоръжаване.
Световната търговска орга-
низация се тресе от про-
тиворечия. ООН е все по-
безсилна като организация,
различията в големи групи-
ровки като НАТО и ЕС ус-
корено растат. Това пораж-
да куп неконвенционални
конфликти и войни - тър-
говски, финансови, техно-
логични, информационни,
хибридни и пр. Възходът на
нови икономически сили
води до ускорени геополи-
тически, геоикономически
и геотехнологически проме-
ни, които разрушават тър-
говски връзки и стойност-
ни вериги.

Вървят серия от войни
с нови технологии. Завръ-
ща се и страхът от ядрена
война и неслучайно симво-
личният Часовник на
Страшния съд, създаден
през 1947 г. от учените в
Чикагския университет и
отмерващ времето до два-
надесетия час на нейното
избухване, от 25 януари
2018 г. насам показва 11.58
минути, т.е. само 2 минути
до ядрения апокалипсис.
Толкова е бил само веднъж
досега във върховия етап
на някогашната Студена
война през 1953 г.

Такъв, какъвто той съ-
ществува след Втората све-
товна война. Един от изра-
зите на това са засилващи-
те се противоречия между
ЕС и САЩ. Между тях вече
вървят търговски войни.
Тръмп анулира готвеното
споразумение за свободна
търговия между ЕС и САЩ,
подкрепя Брекзит. Водещи
американски аналитици
прогнозират разпад на ЕС.

В САЩ Тръмп е антигло-
балист, протекционист и
консерватор, но десен, а не
ляв и социален консерва-
тор. Поради това той про-
дължи неолибералната по-
литика в рамките на САЩ.
В резултат там ускорено на-
растват всички неравенст-
ва, а с това и поляризация-
та на американското общес-
тво. Тръмп прави това, кое-
то са правили и предходни
хегемонни държави, когато
започнат да губят позиции.
Това са тенденции на са-
мозатваряне, изграждане
на стени, протекционизъм,
организиране на прокси
войни.

Геоикономическата те-
жест на Европейския съюз

нието на раждането на де-
ца като ценност за хората.
ЕС е в състоянието на Рим-
ската империя от послед-
ния й век.

Когато населението й на-
малява, а отвъд нейните
граници започват да идват
тълпи от млади хора, което
води в крайна сметка до
нейния разпад.

Системните леви и дес-
ни партии във водещи ев-
ропейски страни като Ита-
лия и Франция се разпад-
наха, а на други места са в
тежка криза. Във всички
страни се засилва акцентът
върху националните интере-
си, наблюдаваме възход на
национализма.

Сегашната политическа
фрагментация в Европарла-
мента ще затруднява взе-
мането на решения, ще за-
силва конфликтите. Това, ко-
ето евентуално може да ги
спре, са външните опаснос-
ти, които ще изискват об-
щи усилия. Сред тях на пър-
во място са перспективите
на тепърва разгръщащи се
гигантски бежански вълни,
което ще води до ускорено
изграждане на стени.

САЩ по серия показатели,
като се почне от БВП по
паритет на покупателната
способност, по степен на
налагане на интернет, брой
на роботи. Китайският "път
на коприната" обхваща над
68 държави, в които живе-
ят 4.4 млрд. души или 65%
от световното население. В
началото на 90-те години на
миналия век у нас се вдиг-
на лозунгът за "път към Ев-
ропа", но сега в глобален
план доминира "Пътят на
коприната" и от все по-го-
лямо значение ще бъде "Пъ-
тят към Азия".

Второ. В глобален план
по-ускорено от всякога на-
растват всички видове дълг
- държавен, на отделни гра-
дове и региони, на корпо-
рации, домакинства, студен-
ти и пр. Кога някъде този
дългов балон ще се пръсне
и къде, никой не може да
предвиди.

Трето. Рязко намалява
това, което се нарича при-
роден капитал, и се увели-
чава ролята на климатичния
фактор в икономиката и по-
литиката. То носи със себе
си перспективите за войни
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НФСБ внесе промени в Закона за хазар-
та, според които само държавният Българ-
ски спортен тотализатор да може да ор-
ганизира лотарийни игри. Това означава зак-
риване на частните Национална лотария и
Лотария България, контролирани от биз-
несмена Васил Божков. Заместник-председа-
телят на Народното събрание Валери Си-
меонов обяви, че е получил подкрепа за зако-
нопроекта от премиера Бойко Борисов. Фи-
нансовият министър Владислав Горанов и
спортният министър Красен Кралев отк-
рито подкрепиха идеята. Божков се срещна
с привърженици на футболен клуб Левски, кой-
то също е негова собственост. Той ги посъ-
ветва да поискат среща с Борисов и те по-
искаха. В изявление на "Нове холдинг"Божков
директно каза, че приемането на такъв за-
кон ще го принуди да спре да издържа Левс-
ки. Преди месец пък партньори на Божков в
хазартния бранш - братята Цветомир и
Боян Найденови, обявиха, че той ги е запла-
шил с убийство. Специализираната проку-
ратура обяви, че е започнала разследване, а
финансовият министър Владислав Горанов
обеща проверка дали лотариите на Божков
са спестили данъци, като цитираната сума
е около 250 млн. лв. Ето защо още в края
на миналата седмица от "Свободна Евро-
па" потърсили Васил Божков за коментар.
Разговорът е направен по стандартен фор-
мат - без предварително изпращане на въп-
роси, с уточняване на теми. Интервюто е
взето във вторник, 21 януари, 2020 г. в офи-
са на Божков в София.

- Господин Божков, изтече ваш запис от
срещата ви с феновете на ФК Левски. В
него се чува да казвате, че "зад атаката
формално стои Валери Симеонов", става
дума за внесения проектозакон за хазарта.
Ползвате думата "формално". Неформално
кой стои?

- Проектът е внесен от Валери Симеонов
и в същото време е подкрепен от управля-
ващата партия ГЕРБ. Кой стои тогава?

- Смятате, че тази атака идва нефор-
мално от ГЕРБ?

- Предвид, че подкрепата се случи "нача-
са", преди да може да бъде направен адек-
ватен анализ и оценка, вие как смятате?

- В свой текст в. "Капитал" пише, че
подобни текстове са обсъждани в управля-
ващата коалиция още преди Коледа.

- Ето, давате отговор.
- Пак ви връщам към думата "формал-

но". Виждате ли вие във Валери Симеонов
инструмент, който да прокара подобни поп-
равки?

- Така изглежда.
- Какво ще се случи, ако тези текстове

бъдат приети? Какви ще са последствията
за вас и вашия бизнес?

- Този работещ бизнес ще бъде на прак-
тика отнет "принудително", както е правни-
ят термин, който обяснява такова действие
от страна на държавата. Просто и ясно е.
Проблемът е, че ако това е истинската цел -
да бъде монополизиран от държавния тота-
лизатор, то резултатът няма да е в посока
повече приходи за държавата. Ще бъдат за-
губени огромни потенциални приходи, ко-
ито могат да отиват за всякакви добри це-
ли. На първо място - данъци за държавата,
на второ - много работни места и още куп
косвени вреди. И не на последно място -
това противоречи на Конституцията.

- Срещу този ваш аргумент обаче има
формалното обяснение на спортния минис-
тър Красен Кралев, който каза, че не може
да се избира между ФК Левски и българс-
кия спорт?

- Изказването е на неподготвен политик.
Никой не е изследвал ефекта, никой не знае
какви ще са последствията. Правенето на
закони не трябва да е самоцел и в наруше-
ние на oсновния закон. Трябва сериозен ана-
лиз, а и такъв липсва. Оценката на въздей-
ствието на проектозакона е 1 страница без
1 цифра.

- Той обаче говори за 50 млн. лв., които
ще влязат в българския спорт.

- Да, само говори, но в проектозакона
няма такива предвиждания. Всеки може да
влезе на сайта на Народното събрание и да

Бизнесменът
Васил БОЖКОВ
пред "Свободна

"Европа

На стр. 17

Ìàëêî ñà òðúãíàëè áåçïàðäîííî

Правенето
на закони не
трябва да е
самоцел и в
нарушение на
Конституцията

го прочете. Въпросът е, че ако мотивът ти е
да увеличиш парите за спорт, лесното и де-
мократично "решение" би било не да закри-
ваш един бизнес, а да прехвърлиш негови-
те данъци или такси към спорта. Защо тряб-
ва да закриваш един работещ бизнес? Това
означава, че целите са други. Аз не съм
сигурен, че тотото ще спечели 50 милиона,
защото то не може. Ще трябва да се правят
сериозни инвестиции, а в проектозакона пи-
ше изрично, че не са предвидени. Освен
това всички знаем какъв е държавният ме-
ниджмънт, знаем и какъв е частният.

- Казвате, че целите са други. Какви мо-
гат да бъдат те?

- Мога само да предполагам. Разслед-
вайте и го разкрийте. Но знам, че целта не
е да се подпомогне спорта. Нито пък да се
мисли за здравето на хората, защото лота-
рията ще продължи да я има, само че ще
бъде в ръцете на държавна структура - това
значи, че не се цели намаляване на "вреди-
те" от лотарията. Хората пак ще играят.
Ефектът ще е бизнесът да не се прави от
един, а да бъде прехвърлен успешният мо-
дел на друг.

- Защо се срещнахте с феновете на ФК
Левски?

- За да ги предупредя какво се случва с
основния спонсор, от който клубът зависи.
Аз им го дължа. Ако мине този законопро-
ект, аз няма да мога да продължа с Левски.
Това беше целта на срещата и всичко, което
им казах.

- След вашата среща те поискаха среща
с премиера Борисов и твърдят, че вие сте
ги посъветвали да се срещнат с него.

- Да. Нека му обяснят ситуацията. Един-
ствено той може да им помогне, ако реши
да не подкрепя този законопроект.

- Казахте ли на феновете, че "трябват 5
- 10 хиляди души" (за протести - бел. ред)?

- Не съм казвал такова нещо.
- Призовавахте ли ги да протестират?
- Не съм имал предвид такова нещо, ни-

то съм ги призовавал.
- Какво очаквате, че ще се случи на тази

евентуална среща между Борисов и фено-
вете на Левски?

- Господин Борисов, ако погледне конс-
титуцията, ако не я е чел, може да види, че
този проектозакон е в грубо нарушение. А
феновете, ако искат да го има Левски, раз-
бират, че нищо не налага такъв законопро-
ект да мине. Според вас какво налага този
законопроект?

- Аз не съм вносител, но мога да ви
цитирам аргументите, с които е внесен -
един от тях е, че в страните от ЕС подобни
лотарийни игри са собственост на държа-
вата.

- Никъде обаче не са държавни. Някъде
са частни, другаде са дадени на частни опе-
ратори под концесия. Може би искат и тук
да направят така. Защо, като сме създали
работещ бизнес, който носи добри пари на
държавата, трябва да се изземва? Обикно-
вено държавите национализират, за да спа-
сят бизнес, а не за да го дадат на друг. Кое
го налага? Каква е целта - да го вземем от
този, който го е направил успешен? Да го
дадем на друг, може би?

- Кой е другият?
- Не знам. Някой друг, но не съм аз.

Градиш един бизнес, те в нарушение на Кон-
ституцията го спират. Прилагат закон със
задна дата. Но със сигурност има друг, не
знам кой е - сега мислим и анализираме,
разследваме. Пак да кажа, че аргументите
им са несъществени - пари за спорта има и
сега, да дадат данъците, които ние плащаме
за спорт, тотото пак ще продава.

- Преди по-малко от две години отново
Валери Симеонов бе вносител на законови
промени, ограничаващи скритата реклама
на хазарт. Идеята бе подкрепена на думи
от ГЕРБ и БСП. Но текстовете бяха прате-
ни за нотификация до ЕК. Парламентар-
ните репортери знаят, че това е инстру-
мент за протакане във времето. Тогава не
давахте интервюта. Това означава ли, че
успяхте да се разберете с управляващите?

- Тогава не съм се разбирал с никого. Не
ми е практика да работя така. Просто така
се стекоха нещата. Явно прецениха, че не е
полезно да го прилагат. Не знам защо така
решиха, но може би са се съобразили с
някакви фактори. Сигурно са направили
оценка на риска. А сега няма никакъв ана-
лиз, а по-скоро заблуждаваща информация.

- Ако приемем, че краят на Национална
лотария би бил и краят на ФК Левски, как
ще се отрази това на "Нова телевизия", с
оглед на факта, че сте голям рекламодател?

- Питайте собствениците на "Нова теле-
визия".

- Колко пари давате под формата на
реклама на "Нова телевизия".

-Договорът е конфиденциален. Не мога
да ви кажа.

- Според медийни публикации става ду-
ма за средства между 20 и 25 милиона.

- Ако са такива парите, как ще се отрази
това на една медия според вас?

- Смятате ли, че това може да доведе
една медия до фалит или до много тежко
финансово състояние?

- Не. Но ако такива пари не постъпват в
една българска медия, ще й се отрази теж-
ко. Сигурно ще се отрази тежко и на прог-
рамите, които правят и на дейността, която
развиват. Ще се отрази тежко на независи-
мостта на тези програми. Но ако такива
пари липсват от който и да е било бизнес,
ще се отрази тежко. И на мен да ми липс-
ват 20 милиона, и на мен ще ми се отрази
тежко. Въпросът е, че като става дума за
медия, финансирането й от държавата е по-
опасно, но това вие ще кажете. Противо-
конституционното спиране на лотарията ще
се отрази тежко на много други бизнеси,
част от процеса. Също така и на 40 000
души, които са пряко част от бизнеса.

- За "Лафка" ли говорите и такъв ли е
обемът?

- Не е само "Лафка". Нашата мрежа е
много по-голяма. Всички, които продават
билетчета и вземат процент и живеят от
това семействата им, ще бъдат засегнати.

- От думите ви става ясно, че средствата,
които давате като реклама в "Нова телеви-
зия" са жизненоважни за дейността й - спо-
менахте за програмата, продукциите. Годи-
ни назад вие сте най-големият рекламода-
тел там. Можете ли да влияете върху съ-
държането?

- Мисля, че частното финансиране е за
предпочитане в една частна медия, именно
заради независимостта на програмите. Да
сте видели да влияя? Да съм се появил, да
съм казал нещо там?

- Влиянието като цяло изключва поява-
та.

- Парите ги плащаме, за да развиваме
бизнеса, не за да влияя медийно.

- Преди чешкият бизнесмен Петр Кел-
нер да опита да купи "Нова телевизия".
Медийни публикации твърдяха, че вие ще
бъдете българският му партньор. След ка-
то КЗК спря сделката за "Нова тв" на Кел-
нер, вие оттеглихте рекламата от телевизи-
ята. Има ли връзка между двете?

- Първо: не познавам господин Келнер.
Второ: оттеглих рекламата за малко, докато
не дойдат новите собственици, понеже "Но-
ва телевизия" отказа да ме подкрепи срещу
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Ако се чудите защо ви радва точ-
но определено цвете, може би по-
долу ще откриете отговора. Вижте
кое цвете съответства на вашата да-
та на раждане и какво показва то-
ва.

Ñëúí÷îãëåä
(Родени на 1, 10, 19 и 28)

ХАРАКТЕР: Родени лидери, вие
умеете да упражнявате влияние. Чес-
то красивата външност е тази, бла-
годарение на която печелите сим-
патии и доверие. Най-ценното ви
качество е, че умеете да обединява-
те хората около една идея. В първа-
та половина от живота си се люш-
кате между крайни настроения и ин-
тереси.

ЛЮБОВ: В любовта ще срещне-
те много партньори, докато открие-
те идеалния. Втората половина от
живота ще ви донесе хармония.

СЪВЕТ: Бъдете търпеливи!
БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ: неделя

и понеделник.

Áîæóð
(Родени на 2, 11, 20 и 29)

ХАРАКТЕР: Вие сте верни, упо-
рити и решителни, но понякога мал-
ко инатливи. Държите на матери-
алните блага, без да изпадате в
крайности. Обичате природата и ви-
наги, когато имате възможност, пра-
вите дълги разходки или излети да-
лече от града.

ЛЮБОВ: Имате нужда от парт-
ньор, който да ви разбира и подк-
репя, да бъде не само любим, а и
приятел. Но внимавайте с избора,
тъй като сте склонни да идеализи-
рате човека до себе си и лесно може
да се окажете заблудени.

СЪВЕТ: Не затваряйте тревоги-
те в себе си!

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ: поне-
делник, петък и неделя.

Цвете според рождената дата -
разберете какъв човек сте!

Äåêîðàòèâåí ãðàõ
(Родени на 3, 12, 21 и 30)

ХАРАКТЕР: Вие сте любопитни
и отворени към света. Обичате дви-
жението, силните емоции, промени-
те, свободата. Очарователни и с ве-
сел нрав, бързо ставате любимци
във всяка компания. А и природно
сте надарени с хубост и чар. Дори
да се ядосате за нещо, бързо ви от-
минава.

ЛЮБОВ: Човекът до вас трябва
да ви провокира постоянно и в съ-
щото време да ви бъде верен. Дър-
жите на хармонията в отношения-
та, но също и на разнообразието.

СЪВЕТ: Не рискувайте!
БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ: събота,

неделя и понеделник.

Ñèí÷åö
(Родени на 4, 13, 22 и 31)

ХАРАКТЕР: Откровени до бол-
ка, вие не обичате рисковите ситуа-
ции. Отдадени сте на семейството и
приятелите. Понякога неглижирате
дребните проблеми и пропускате да
отстоявате своята позиция в името
на приятелството.

ЛЮБОВ: Може да имате проб-
леми, тъй като трудно намирате точ-
ните думи, с които да изразите чув-
ствата си. Научете се да признава-
те любовта си и лесно ще постиг-
нете разбирателство.

СЪВЕТ: Изслушвайте другите!
БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ: събота,

неделя и понеделник.

Èðèñ
(Родени на 5, 14 и 23)
ХАРАКТЕР: Вие сте динамични,

интелигентни, приятелски настрое-
ни. Бързо и лесно се адаптирате към
хора и ситуации. Но и лесно губите
приятели заради взривоопасния си
нрав. Лесно кипвате.

ЛЮБОВ: Умеете да се харесвате
на противоположния пол. Обичате
удоволствията и щедро ги поделяте
с близкия на сърцето си човек. Мно-
го приятен и интелигентен събесед-
ник сте. Бързо откривате сродната
душа.

СЪВЕТ: Не ставайте роб на же-
ланията!

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ: сряда,
петък.

Ìàê
(Родени на 6, 15 и 24)

ХАРАКТЕР: Фини и деликатни,
умеете да улавяте настроенията на
околните и буквално "четете" мис-
лите им. Имате дарба на екстрасенс
и лечител, но може никога да не
осъзнаете тази своя сила. Слабата
ви страна е организацията. В ежед-
невието сте хаотични и разхвърля-
ни.

ЛЮБОВ: Вие сте чувствени и от-
дадени, но често ставате жертва на
силните страсти. Може цял живот
да търсите принца и... да не го на-
мерите. Понякога го откривате след
втория и третия брак.

СЪВЕТ: Внимавайте с алкохола!
БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ: втор-

ник, четвъртък, петък.

Îðõèäåÿ
(Родени на 7, 16 и 25)
ХАРАКТЕР: Винаги готови да

подадете ръка, чувствителни към

чуждата болка, понякога се товари-
те прекалено. Обожавате пътешест-
вията, но харесвате и дома си, за
който полагате много грижи, макар
понякога времето да не ви достига.

ЛЮБОВ: Обичате силно и отда-
дено. Понякога във връзката се на-
лага да се правят компромиси, така
че помислете над това. Когато отк-
риете точния човек, вие му остава-
те верни за цял живот и очаквате
същото от него.

СЪВЕТ: Релаксирайте по-често!
БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ: неделя

и понеделник.

Ìàðãàðèòà
(Родени на 8, 17 и 26)

ХАРАКТЕР: Вие сте смели, по-
някога смирени, друг път - нетър-
пеливи. Умеете да се справяте доб-
ре в почти всяка ситуация, макар
да изглеждате крехки. Нямате мно-
го приятели, но тези, които имате,
са ви изключително верни. Поня-
кога лесно се примирявате.

ЛЮБОВ: Ще откриете идеалния
мъж, но за съжаление това ще се
случи през втората половина от жи-
вота ви. Чакането обаче ще си зас-
лужава. Заедно ще вървите напред
и ще се подкрепяте.

СЪВЕТ: Не бъдете смирени!
БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ: събота.

Ðîçà
(Родени на 9, 18 и 27)

ХАРАКТЕР: Смели и страстни,
вие мразите несправедливостта и
посвещавате голяма част от времето
си да се борите срещу неправдите.

ЛЮБОВ: Като млади се впуска-
те от авантюра в авантюра и сте
готови да експериментирате смело
в любовта и секса. На по-късен етап
се укротявате. Тогава се появява и
търсеният от вас перфектен парт-
ньор, на когото оставате верни до
края на дните си.

СЪВЕТ: Укротете импулсивност-
та си!

БЛАГОПРИЯТНИ ДНИ: втор-
ник, четвъртък, петък.

От Rozali
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Всеки човек, независимо
сантиментален или не, дър-
жи у дома куп вещи, които
не използва толкова често,
но не можр и да изхвърли.
Къде обаче да складирате
натрупалите се предмети?
Ето някои идеи къде да дър-
жите ненужните вещи.

"Ненужните" вещи са те-
зи, които не сте използвали
с месеци - дрехи, на които
все чакате да им се върне
модата, играчки, които де-
тето не е готово да изхвър-
ли от живота си, инструмен-
ти и уреди, които не сте пол-
звали повече от веднъж след
закупуването им и домакин-
ски принадлежности, които
намират приложение в оп-
ределен период от годината.
И тъй като не всеки може
да се откаже от тях, купчи-
ната става все по-голяма,
толкова, че идва момент, в
който пречи. Къде да скла-
дирате нещата?

МУЛТИФУНКЦИО-
НАЛНИ МЕБЕЛИ
Когато купувате спалня

Ако искате да избягате
от неутралните цветове и
скучния декор, тогава опи-
тайте някой от тези съве-
ти за цветен и модерен ин-
териор.

ПРЕНАРЕДИ
БИБЛИОТЕКАТА
Използвайте колекцията

си от книги и аранжирайте
домашната библиотека, та-
ка че да внася повече цвят
и настроение в интериора.
Подредете кориците по цвят,
редувайте вертикални и хо-
ризонтални купчинки и до-
пълвайте рафтовете с цвет-
ни рамки за снимки или аро-
матни свещи.

ЦВЕТЕН ПОД
Нюансите на кафявото

отдавна отдавна не са един-
ственият ви възможен вари-
ант за цвят на пода. Може
да боядисате паркета в бле-
досиньо, кремаво или дори
жълто.

КОЛЕКЦИЯ СТОЛОВЕ
Ако еклектичния стил в

интериора ви идва твърде
странен и артистичен, може
да използвате само някои
идеи. Например, направете
си колекция от цветни сто-
лове около трапезната маса
- освен че разчупвате атмос-
ферата, придавате модерно
излъчване.

ЦВЕТНО ФОЛИО
Ползвайте услугите на

цветното фолио, за да обно-
вите и разкрасите дома. Из-
ползвайте фолио с ярък
принт за рамката на огле-
далото в банята или по вра-
тички на чекмеджета на
скрина или нощните шкаф-
чета, а защо не и за гърба
на етажерката за книги.

МИКСИРАЙ
ПРИНТОВЕ
Както в модата вече ня-

ма задръжки при комбина-
цията на различни принто-
ве, така и в интериора има-
те свободата да експеримен-

Обновете библиотеката

Къде да държите ненужните вещи

или легло, гледайте то да
има под себе си ракла или
още по-добре - чекмеджета.
Така дори да използвате ня-
кое от тях за завивки, в ос-

таналите разполагате с до-
пълнително място за пред-
мети, които не използвате
често. Ъгловите дивани съ-
що предлагат подобни "екс-

три", подходящи за съхра-
нение на по-малки домакин-
ски уреди, на сервизи, кои-
то не са ви толкова необхо-
дими.

МЯСТО ПОД
СТЪЛБИЩЕТО
Ако живеете в по-голяма

къща с вътрешно стълбище,
използвайте пространството
под него за съхранение на
по-рядко използвани пред-
мети. Може да превърнете
образувалата се ниша под
стълбите във вграден шкаф
с множество отделения за
различните категории вещи.
Ако пък стълбището е дър-
вено, направете под всяко
стъпало чекмеджета, в кои-
то да държите обувки или
чанти от предишния сезон.

 СПЕЦИАЛНИ
ПОМЕЩЕНИЯ
Разбира се, най-удобни-

ят вариант за съхранение на
вещи е да имате специално
помещение - гараж, таван
или килер. Разделете пред-
метите според тяхното пред-
назначение - стоки от бита,

дрехи, домакински уреди,
спомени, колекции от сал-
фетки, стари играчки, праз-
нични украси и други подоб-
ни. Залепете и етикети на
отделните кашони с името на
категорията. Препоръчител-
но е да запишете и датата,
на която последно сте прег-
леждали вещите.

 МЕБЕЛИ ОТ ПЛАТ
Мебелите от плат са под-

ходящи за по-малки предме-
ти, които не влизат толкова
често в употреба. Например
етажерките от плат, богати
на множество джобове, са
удобни за складиране на би-
жута, аксесоари за коса, ши-
вашки пособия, канцеларс-
ки материали. Другата им
хубава черта е, че не заемат
много място - обикновено
хората ги закачат от вът-
решната страна на вратич-
ката на някой шкаф. Може
също да си направите голя-
ма възглавница-табуретка от
плат за хола, която да на-
пълните с натрупалите се
пазарски чанти и торбички.

10 съвета за цветен и модерен интериор

тирате. Едно от предложени-
ята на интериорните дизай-
нери за модерна спалня
включва декоративни възг-
лавници с геометричен
принт и кувертюра с фло-
рални мотиви. Внимавайте
обаче за цветовата гама.

МЕБЕЛИ В ЦЕНТЪРА
Не дръжте мебели плът-

но до стената, а ги органи-
зирайте в по-голяма близост
до центъра на стаята. Така
създавате усещане за интим-
ност и близост. Покрийте ди-
вана в хола с цветно одея-
ло.

БЯЛА БОЯ
Бялото може да е цар на

неутралните цветове, но пък
с него се радвате на лек,
въздушен, светъл интериор,
на фона на който може да
изпъкват находки от инте-
риорния текстил, букет пъс-
три цветя и всякакви други
пъстри акценти. А такива за-
дължително трябва да има,
защото играят роля на фо-
кусна точка за помещение-
то.

ПОКРИВКА
ЗА МАСА
Изберете покривка за ма-

сата в ярък принт. Кръсто-

сайте два тишлайфера в раз-
лични, но подхождащи си
цветове, или подредете под-
ложки за хранене със закач-
ливи мотиви. Ваза с цветя
или буркан с бисквити доп-
ринасят за по-уютна и гос-
топриемна обстановка.

ПОКАЖИ СИ
КОЛЕКЦИЯТА
Ако имате колекция от

цветни кашпи и цъфтящи
растения, свещници и фене-
ри, сувенири от различни
екскурзии - не пропускайте
да се похвалите с тях. Ос-
вен това правят декора у до-
ма уникален и забележим.
Подредете ги на последен
рафт от етажерка или върху
кухненските шкафчета. Кар-
тини, фотографии и цветни
рамки аранжирайте на ня-
коя от стените.

ПЪСТРИ ЧИНИИ
КАТО ДЕКОР
Използвайте цветните чи-

нии като декор. Дръжте част
от тях на открити рафтове в
кухнята или пък изправени,
така че да се виждат шарки-
те им. Винтидж подноси с
различни шарки също ще
допринесат за вашия пъстър
и оригинален интериор.

Всеки дом притежава по-
не един шкаф за книги, но
възможно ли е да да го пре-
върнете от обикновена фун-
кционална мебел в интери-
орно бижу? Отговорът е да,
стига да започнете да мис-
лите по-нестандартно. Ето
няколко съвета как да пре-
образите шкафа за книги:

РАЗЧУПЕТЕ ФОРМАТА
Не съществува правило,

което да гласи, че шкафът
за книги трябва да бъде с
една и съща форма. Забра-
вете за квадратните и пра-
воъгълните шкафове и по-
мислете за нещо съвсем раз-
лично - кръг, сърце или пък
буква, не се ограничавайте
във формите.

Единственото, от което се
нуждаете, е добър дърводе-
лец и интересна идея.

Тапицирайте на гърба на
рафта, за да го накарате да
изпъкне. Тапети на гърба на
един шкаф не само ще го
обновят, но и ще накара
книгите да се открояват.

Самозалепващите тапети
са добра идея именно за та-
къв тип проекти - достъпни
и лесни са за поставяне. Не
е нужно да облепяте и чети-
рите стени на шкафа, само
гърба е достатъчен да нап-
рави разликата.

СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗ-
ВАТЕ СТОПЕРИ
ЗА КНИГИ
Използвайте нестандарт-

ни предмети, които да бъдат
не само функционални, но

и интересно допълнение към
декора. Що се отнася до шка-
фа с книги - не мислите, че
трябва да се ограничавате
само и единствено до сами-
те томове.

Вместо да подпирате лю-
бимите романи със скучни-
те стопери, поставете малка
саксия интересна керамична

фигурка или друга вещ  по
ваш избор, която да отразя-
ва личността ви. Така ще
придадете индивидуалност в
декора на библиотеката.

ЗАПЪЛНЕТЕ ПРАЗНАТА
СТЕНА С ШКАФ
ЗА КНИГИ
Хората забравят, че в края

на коридора или зад някои
врати има определени кътче-
та, които остават сякаш заб-
равени и пусти. Те са потен-
циални съкровища, които мо-
гат да блеснат, ако върху тях
се настани рафт с книги.

НЕ ЗАПЪЛВАЙТЕ РАФ-
ТОВЕТЕ С КНИГИ,
САМО ЗА ДА НЕ
СА ПРАЗНИ
Да виждате задната част

на рафта, не е лошо нещо,
особено ако поставили тапет,
за да го разкрасите. Вместо
да препълвате рафтовете с
книги, поставете само онези
които са най-ценни за вас
или които четете в момента.
Помнете, че по-малкото зна-
чи повече що се онася до де-
кора. Рафтът ви трябва да
бъде напълнен около 80%, а
останалото пространство да
остане свободно.
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При докосването на ого-
лени проводници или съпри-
косновение с предмети, на-
миращи се под голямо нап-
режение, както и при пада-
нето на мълния, човек по-
пада под въздействието на
мощно електрическо поле.
Симптомите обикновено са
сходни, както и действията
при оказване на първа по-
мощ. Въпреки това родни-
те специалисти припомнят
най-важното в сезона на
честите гръмотевични бу-
ри и битови ремонти.

Îò èçãàðÿíèÿ
äî ãëóõîòà

Локалните промени, кои-
то биха могли да настъпят
по време на електрически
удар или удар от мълния,
включват изгаряния в зона-
та на влизане и излизане на
електрическата вълна, загу-
ба на чувствителност, нек-
роза на тъканите. Уврежда-
нията обаче зависят от си-
лата на тока и времето на
неговото действие.

Общите увреждания, ко-
ито се наблюдават в такъв
момент, са сковаване на
крайниците, но в същото
време и потрепване на мус-
кулите, което прави невъз-
можно отделянето на ръка-
та от проводника на високо
напрежение. Възможно е съ-
що така човек да загуби съз-
нание, сърцето му да спре
да бие и да не може да ди-
ша.

Когато човек е ударен от
светкавица, са възможни ув-
реждания на централната
нервна система, които са
много по-сериозни от тези
при токов удар. Много чес-

Ако пътувате в общест-
вения транспорт или прос-
то сте на публично място,
няма как да не усетите не-
чия неприятна миризма.
Особено ако температури-
те навън надвишават 30
градуса. Тогава най-вероят-
но се сещате, че трябва да
сме по-стриктни и към соб-
ствената си хигиена. Добре
би било обаче да знаете, че
лошата миризма може да не
е заради липсата на хигиен-
ни навици. Една немалка
част от сериозните заболя-
вания причиняват неприят-
но изпотяване, т.е. този
проблем не бива да се игно-
рира.

Съществуват медицински
състояния, които водят до от-
делянето на много неприят-
на телесна миризма. В ня-
кои случаи миризмата може
да бъде на сварено зеле, в
други - на запарени крака,
а в трети - на гниеща риба.
Състоянията са редки, но
симптомите им са остри, а
понякога и опасни за здра-
вето.

Необикновената телесна
миризма често е признак за
по-сериозен проблем, а не
само за липса на елементар-
ни хигиенни навици. Най-

Внимание! Гръмотевична буря

Кога изпотяването е сигнал за заболяване?
често изпотяването е приз-
нак за дефект при разграж-
дането на консумираната
храна, т.е. това може да е
симптом за метаболитно за-
боляване.

Добър пример за това е
състоянието, наречено три-
метиламинурия, или Синд-
ром на рибната миризма. Те-
лата на страдащите от това
заболяване миришат на раз-
лагаща се риба, понеже ме-
таболизмът им не успява да
разгради съединение, позна-
то на лекарите като триме-
таламин. Именно на него се
дължи неприятното изпотя-
вате.

Триметаламинът се про-
извежда в телата на всички
хора, особено от чревните
бактерии, които го отделят
при храносмилането на яй-
ца, черен дроб и риба. На-
личието на съединението не
е проблем за организма, по-
неже се превръща в безми-
рисна молекула от специа-
лен чернодробен ензим (фла-
вин-съдържаща монооксиге-
наза). Хората, страдащи от
синдрома на рибната мириз-
ма обаче, носят генетична
мутация, която не позволя-
ва на този ензим да се син-
тезира правилно. Без доста-

тъчни количества от него
обаче триметаламинът се
натрупва в тялото и се отде-
ля чрез потта, урината и до-
ри чрез издишването.

Лекарите обясняват, че
неприятният мирис при то-
ва състояние може да се из-
бегне чрез промени в диета-
та. Пациентите просто тряб-
ва да избягват консумация-
та на определени продукти.
Другият метод за лечение е
чрез венозното вливане на
антибиотици, които потис-
кат бактериите, отделящи
триметаламин. Добре би би-
ло да се знае обаче, че ма-
кар да има неприятен симп-
том, това заболяване не зас-
трашава човешкото здраве.

Друго състояние обаче,
познато като изовалериано-
ва ацидемия, може да дове-
де до смърт. При него се от-
деля неприятна миризма на
запарени, потни крака.
Опасното в случая е, че за-
боляването може да доведе
до мозъчни увреждания и до-
ри до фатален изход, особе-
но при децата. Характери-
зира се с невъзможност за
пълното разграждане на
аминокиселината левцин. В
организма на такъв пациент
тя се разгражда само до изо-

валерианова киселина, но-
сеща тежкия мирис на сире-
не или мръсни чорапи.

Натрупването на тази ки-
селина е в основата на неп-
риятния за обонянието сим-
птом. Освен това този ме-
таболитен проблем води до
задържането на токсини в тя-
лото. Това пък от своя стра-
на води до тежки уврежда-
ния на централната нервна
система и може да предиз-
вика смърт, ако заболяване-
то не бъде хванато и леку-
вано навреме.

Миризмата на кисело зе-
ле пък подсказва за това, че
тялото не може да се справи
с обработката на аминоки-
селината тирозин. В резул-
тат на това има натрупване
на различни киселини в тя-
лото, което може да доведе
до сериозно увреждане на
черния дроб и бъбреците,

както и до промени в кост-
ната тъкан.

Липсата на въглехидра-
ти в менюто пък може да
доведе до неприятната ми-
ризма на ацетон, излъчва-
ща се чрез потта. Специа-
листите обясняват, че за да
се снабди с глюкоза, тялото
започва да изгаря натрупа-
ните мазнини. Ацетонът се
отделя като краен продукт от
тази реакция. Обикновено
тази миризма се появява
при дълго гладуване, обез-
водняване или в началната
фаза на диабет.

Миризмата на тялото
е нещо твърде индивиду-
ално. Но, започне ли пот-
та да се усеща от другите,
и особено ако е неприят-
на, задължително трябва
да се консултиране с ле-
кар.

то в резултат на гръмотеви-
чен удар се стига и до глу-
хота. А в по-тежките случаи
- парализа или спиране на
дишането. Човек, ударен от
гръмотевица, има вид на
умиращ - кожата му е бледа,
зениците му са разширени
и не реагират на светлина,
пулсът е едва доловим и не
се усеща дишане.

Îêàçâàíå
íà ïúðâà ïîìîù

За да осигурите първа по-
мощ, трябва да прекъснете
тока възможно най-скоро -
да разкъсате жиците с брад-
ва или лопата, да ги изх-
върлите с дълга дървена
пръчка или с друг подръчен
предмет, през който не пре-
минава електричество.

В никакъв случай не

трябва да докосване засегна-
тия човек и да се опитате да
го освободите дърпайки го,
защото така и вие ще пост-
радате. Необходимо е да пос-
тавите каучукови галоши, гу-
мени ръкавици или да увие-
те крайниците си в сухи кър-
пи. Помнете, че водата съ-
що е проводник на електри-
чество.

След като източникът на
ток бъде изключен, поставе-
те жертвата на земята, нап-
равете изкуствено дишане,
ако е необходимо - и сърде-
чен масаж. След като чове-
кът се върне в съзнание, му
дайте да изпие нещо топло
- например чаша чай. В съ-
щото време трябва да се оба-
дите на линейка. Най-вече
защото електрическите трав-
ми са коварни и състояние-
то на жертвата може да се

влоши рязко след един или
два часа.

Ïðåäïàçíè ìåðêè
ïðè òîêîâ óäàð

Спазването на правила-
та за работа с ток под висо-
ко напрежение могат да све-
дат до минимум инциденти-
те. На първо място никога
не докосвайте проводници с
протичащо по тях високо
напрежение с ръка. Ако в до-
ма ви има кабел, който се е
оголил, не се опитвайте да
го обвивате с тиксо или дру-
га подобна лента при нали-
чието на ток. Първо изклю-
чете захранването от бушо-
ните и след това подменете
целия кабел с нов. Това ва-
жи не само за кабели, но и
за ремонта на контакти и
ключове за пускането на ос-
ветлението.

Ïðàâèëà çà çàùèòà
îò ìúëíèè

Веднага след като започ-
не гръмотевична буря, ако е
възможно, влезте в затворе-
но помещение. Но избягвай-
те сгради с метални покри-
ви, които не са обезопасени
(незаземени). Не стойте бли-
зо до антени или метални
огради.

Избягвайте откритите
пространства. Опасността
нараства, когато наоколо
има твърде високи дървета.
Ако случайно сте в гората,
изберете за подслон възмож-
но най-ниското дърво.

При невъзможност да се
подслоните в къща или хо-
тел, а бурята вече е започ-
нала, клекнете ниско долу на
земята и обвийте с ръце ко-
ленете си. Не лягайте на зе-
мята, защото така осигуря-
вате по широка площ, която
би могла да бъде атакувана
от падащите мълнии.

Докато сте в стаята по вре-
ме на гръмотевични бури,
опитайте се да сте далеч от
уреди, които биха могли да
изиграят ролята на провод-
ници (кухненски печки, пе-
рални, телевизори, включи-
телно метални части на во-
допровода). Не е добра идея
да си взимате душ и вана
по това време.

Народният метод за
лечение при удар от мъл-
ния или електрически
ток, състоящ се в закопа-
ването на човека в земя-
та, е опасен и създава до-
пълнителна опасност за
сърцето и белите дробове
на пострадалия.
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Ракът на дебелото черво
е една от най-опасните и
смъртоносни форми на та-
зи болест. Тя обхваща около
15% от населението на зе-
мята, сочат данните на Све-
товната здравна организа-
ция. Характеризира се с не-
контролируем растеж на клет-
ките на дебелото черво, об-
разуващи полипи по лига-
вицата му.

Подобно на всички оста-
нали форми на рак, и при
този е важно туморите да бъ-
дат открити възможно най-
рано. Ето защо е добре да
разпознаваме ранните сим-
птоми и да се консултираме
с лекар, ако ги открием.

Ïðîìåíè ïðè èç-
õîæäàíå

Запекът и диарията мо-
гат да бъдат свързани с бо-
лестни промени в клетките
на дебелото черво. Забаве-
ното функциониране на де-
белото черво, изпускането и
тънките изпражнения са дос-
татъчна причина да се кон-
султирате с лекар. Въпреки
че в повечето случаи тези
симптоми се появяват в ре-
зултат на вредни навици или
други заболявания, е важно
да ги свържете и с възмо-
жен риск от появата на то-
зи вид рак.

Êðúâ â èçïðàæíå-
íèÿòà

Наличието на кръв в из-
пражненията е един от най-
важните признаци на рака
на дебелото черво. Въпреки
че редица храносмилателни
проблеми могат да доведат
до този симптом, появата му
почти винаги се свързва с
наличието на тумори в де-
белото черво. Добре е да
знаете обаче, че този симп-
том е често срещан и при
хората, предразположени

Ранни сигнали за рак
на дебелото черво
към болести като гастрит, яз-
ва, болест на Крон или хро-
ничен запек.

Óìîðà è ñëàáîñò
Анемията е болест, при-

чинена от намаляването на
червените кръвни телца, от-
говорни за преноса на кис-
лород в клетките на организ-
ма. Хората, засегнати от та-
зи болест, често преминават
през етапи на интензивна
умора и слабост. Те се оп-
лакват от описаните симп-
томи дори след като са спа-
ли добре през нощта и са се
хранили пълноценно. Въп-
реки че тази болест може да
се дължи на генетични или
свързани с храненето при-
чини, както и обилна кръ-
возагуба, ракът на дебелото
черво не бива да бъде изк-
лючван като възможна при-
чина за анемията.

Áîëêè â êîðåìà
Изключително трудно е да

преценим дали болката в ко-
рема е признак на рак на
дебелото черво, тъй като
обикновено разстройствата и
другите често срещани сто-
машни проблеми са причи-
ната за тези страдания. Но
когато тези болки се появя-
ват периодично и без види-
ма причина, е важно да по-
сетите специалист, който да
определи причината за тях.
Фактът, че тази болка се по-
явява внезапно, може да е
признак за промени в оби-
чайното функциониране на
червата. Може да бъде свър-

зана и с промяна в бакте-
риалната флора или да е
признак, че клетките в тази
област се развиват интензив-
но.

Âíåçàïíî
îòñëàáâàíå

Всички искаме да отслаб-
нем. Но обикновено пости-
гаме този резултат, спазвай-
ки здравословна диета и с
редовно спортуване. Ако от-
слабнем внезапно и без уси-
лия, това почти винаги е
признак на определена бо-
лест. Ако страдате от рак на
дебелото черво, апетитът ви
може да намалее и да доведе
да недостиг на хранителни
вещества в организма ви.

Ãàäåíå è
ïîâðúùàíå

Нормално е човек да пов-
ръща при някакъв хранос-
милателен проблем. Когато
повръщането се появява пе-
риодично и без видима при-
чина, е тревожно. Въпреки
че този тип повръщане мо-
же да се дължи на редица
болести, причина за негова-
та поява може да се окаже и
ракът на дебелото черво, тъй
като клетките на червото не
функционират нормално. А
това от своя страна води до
дехидратиране, умора и ки-
селини.

Ïîäóâàíå
íà êîðåìà

Образуването на газове в
червата се дължи на проме-

ни в бактериалната флора,
които могат да са в резултат
на развитието на тумори.
Разбира се, това е симптом,
който може да се дължи на
други причини и промени в
организма - като консума-
цията на определени храни
или вредни навици. Разпоз-
наването на този симптом
и преценката за честотата му
обаче е жизненоважно за
навременното откриване на
тази болест. Особено ако се
комбинира с още 2-3 симп-
тома от изброените по-горе.

Ðàçâèòèå
íà áîëåñòòà

ЧРЕВНИ ПОЛИПИ
Полипите са едни от най-

честите новообразувания по
червата. Срещат се при 15-
20% от възрастното населе-
ние у нас. Връзката на по-
липите с рака на дебелото
черво е категорично доказа-
на. Добре би било да се за-
помни, че за около 10 годи-
ни по-големите полипи мо-
гат да се трансформират в
злокачествени образувания.

Полипите се появяват под
различни форми. От същес-
твено значение е при отк-
риването на някакъв полип
да се определи неговият по-
тенциал за израждане в зло-
качествена формация.

ВЪЗХОДЯЩО
ДЕБЕЛО ЧЕРВО
Виртуална колоноскопия
Колоноскопията е изслед-

ване, при което през ректу-
ма в дебелото черво се въ-
вежда фиброоптичен апарат.

Това позволява червото да
бъде огледано отвътре и да
се вземе биопсия за морфо-
логично изследване на па-
тологичните лезии (полипи).
Апаратът позволява също
така да се осъществяват раз-
лични лечебни процедури.

СЛЯПО ЧЕРВО
Изкуствен анус
Поставянето на изкуствен

анус може да доведе до си-
лен психически стрес за па-
циента. Той обаче има за цел
да извежда газовете и изп-
ражненията от дебелото чер-
во през коремната стена на-
вън в специална торбичка.
Така наречената стома на
тънкото или дебелото черво
може да бъде поставена вре-
менно или да остане за пос-
тоянно.

АПЕНДИКС
Тестване на
изпражненията
Туморите в дебелото чер-

во са лесно раними и често
кървят. Тази кръв попада в
изпражненията. Ако човек не
може да разпознае това кър-
вене, съществуват тестове,
които му показват дали има
изменение в цвета на фека-
лиите. Ако цветът на изп-
ражненията му съответстват
на по-тъмното квадратче на
тестовото картонче, тогава е
добре да се консултира с ле-
кар.

Ðèñêîâè ôàêòîðè
Сред рисковите фактори

са възраст над 50 години,
грешки в диетата (прекомер-
на употреба на червено ме-
со, колбаси, шунки и други),
семейна обремененост (бли-
зък роднина с рак на дебе-
лото и правото черво, както
и с полипи), заболявания
като улцерозен колит и бо-
лест на Крон, затлъстяване
и заседнал начин на живот,
диабет тип 2, злоупотреба с
алкохол и тютюнопушене.
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Независимо дали сте във
водата, или се разхождате
по планинска пътека, или се
занимавате с градинарство
в задния си двор, вие неми-
нуемо ще се сблъскате с раз-
лични насекоми - пчели,
мравки, бълхи, мухи, кома-
ри, оси и паяци. Те хапят и
ужилят в опит да се защи-
тят, тъй като реално вие
навлизате в територията
им.

При ухапване или ужил-
ване човек може да усети
болка, макар това да не е
задължително през първите
20-30 секунди. След това се
появява и т.нар. алергична
реакция - отровата на насе-
комото се отлага в кожата
ви и тя се зачервява. Пове-
чето ухапвания и ужилвания
не предизвикват нищо по-
вече от лек дискомфорт, но
някои срещи могат да бъдат
и смъртоносни, предупреж-
дават специалистите в нача-
лото на лятото.

Превенцията е най-добро-
то лекарство. Ето защо чо-
век трябва да се старае да
избягва сблъсъка с насеко-
мите. Например всеизвестен
факт е, че комарите са най-
много около водните басей-
ни с богата растителност. По
тази причина управата на
съответното населено място
взима мерки в началото на
сезона, за да намали тяхна-
та популация и да защити
населението.

Сезонът също има зна-
чение. Например хората се
сблъскват с жилещите пче-
ли и оси по-често през ля-
тото, защото това е тяхното
време за събиране на цве-
тен прашец. Що се отнася
пък до формата на обрива,
който се получава по кожа-
та, той зависи от насекомо-
то, с което човек е влязъл в
контакт. Лекарите представят
в началото на летния сезон
най-честите кожни реакции
при ужилване или ухапва-
не, за да можете бързо и лес-
но да се ориентирате кой е
"нападателят" и как да реа-
гирате.

Óõàïâàíå îò êîìàð
Комарите са дребни и

много досадни насекоми. В
редки случаи могат да бъдат
и опасни, т.е. да пренасят
заболявания. Масовите слу-
чаи обаче протичат с неп-
риятен сърбеж и зачервява-
не. Добре би било да се
знае, че мъжките комари не
хапят - това правят само
женските. Те се нуждаят от
малко кръв в диетата си, за
да се възпроизведат. Изби-
рат жертвите си въз основа
на въглеродния диоксид и
други химикали в потта. При
ухапване кожата реагира с
малко, кръгло, леко издуто
подпухване. Зачервяването и
сърбежът се появяват след
около 20-30 секунди и мина-
ват в рамките на ден-два.
Възможно е да има няколко
ухапвания в една и съща об-
ласт. За щастие обаче в ап-
теките се продават различ-
ни мазила, които отблъск-
ват женските комари.

Çàáèâàíå
íà êúðëåæ

Добре е да знаете, че кър-

Ухапване и ужилване:
как реагира кожата?
лежите са преносители на
много патогенни микроорга-
низми. При ухапване от за-
разен екземпляр симптоми-
те се развиват в рамките на
ден-два. Кожата се зачервя-
ва в правилен кръг, чиято
вътрешност е по-скоро бя-
ла. Ако "нападателят" оста-
не незабелязан и не се из-
вади от кожата, може да се
развие опасно инфекциозно
заболяване. Ето защо при
наличието на мускулни и
ставни болки, главоболие и
висока температура, особе-
но след излет в гората, най-
добре потърсете лекарска по-
мощ. В такива случаи меди-
ците следва добре да огледат
внимателно тялото ви - до-
ри даден кърлеж да е паднал
или неволно отстранен, мяс-
тото на ухапването ще е за-
червено по определен начин.
Това ще е сигурен знак за
наличието на инфекция.

Íàõàïâàíå
îò ìðàâêè

Да ви навестят мравки,
докато сте на пикник, не е
чак толкова странно. В ма-
совия случай те са миниа-
тюрни и безобидни, но ако
се окажат огнени мравки,
определено няма да ви е ни-
как весело, защото те хапят.
А усещането може да се срав-
ни с изгаряне. Една малка
мравка не може да навреди
много на човек. Трябва са-
мо да си отръска крачола и
готово. Лошото е, че мрав-
ките живеят в колонии и ако

ви нахапят стотина, това мо-
же да ви убие. Според ста-
тистиката около 5% от уха-
паните от огнени мравки
умират поради анафилакти-
чен шок. Ето защо може да
се наложи да ви приемат в
болница по спешност. Харак-
терното за тези мравки е, че
изпускат отрова в кожата на
жертвата си. В зоната на
проникване се появяват чер-
вени петна с подутина и бя-
ло връхче. При тежка алер-
гична реакция след сърбежа
и подуването се появява и
затруднено дишане.

Ïîëàçâàíå íà áúëõà
Бълхите са малки, но из-

ключително дразнещи насе-
коми. При ухапване кожата
започва да сърби и поняко-
га се усеща лека болка при
допир. Да се отървете от тях
е трудна задача. За съжале-
ние бълхите се възпроизвеж-
дат бързо, особено ако при-
тежавате домашен любимец.
Но дори и да нямате такъв,
дворът ви може да бъка от
тях и да се окажете с мисте-
риозен обрив в долната част
на краката. По зачервените
места може да се проследи
"пътят" на насекомото по ко-
жата, като петната често са
групирани по няколко. Мес-
тата, в които се е "разходи-
ла" бълхата, сърбят. Диском-
фортът е налице веднага след
ухапването, но отминава до
ден-два. При агресивно че-
сане кожата може да се раз-
рани и да се получи вторич-
на бактериална инфекция.

Íàõàïâàíå îò ìóõè
Мухите са досадни, но са

неразделна част от живота
ни. Бръмченето им може да
ви събуди от сън и да раз-
вали приятния ви ден. Има
много видове мухи и някои
от тях хапят хората, защото
имат нужда от кръв. В пове-
чето случаи това не е опас-
но, но макар и рядко, може
да се пренесе заболяване.
Ухапването е болезнено, во-
ди до обрив и сърбеж. Това
се дължи на възпалителна-
та реакция, която се получа-
ва в мястото на прониква-
нето. Въпреки че обикнове-
но са безвредни, те могат да
доведат и до тежки алергич-
ни реакции. Ето защо тряб-
ва да се вземат мерки - но-
сенето на тънки летни дре-
хи с дълги ръкави и крачо-
ли, използването на спрейо-
ве, поставянето на мрежи на
прозорците и т.н.

Ïîëàçâàíå îò ïàÿê
Това състояние се счита

за спешно, защото при ухап-
ване някои паяци пускат от-
рова в кожата на потърпев-
шия. Трябва обаче да се нап-
рави уточнението, че пове-
чето паяци не представляват
заплаха за хората, а ако слу-
чайно ги полазят, това е без-
вредно или води до леко драз-
нене, подобно на пчелното
ужилване. Все пак обаче
има и такива индивиди, ко-
ито могат да бъдат опасни -
като кафяв реклузив, черна
вдовица, скитащ паяк, та-
рантула и т.н. В мястото на

ухапването обикновено се
появяват подпухване на ко-
жата, като мястото се изпъл-
ва с нещо подобно на жели-
рана течност. Мястото се за-
червява и изнежва. Тежките
алергични реакции обаче
могат да бъдат придружени
и от спиране на дишането.

Óæèëâàíå îò ï÷åëà
Ужилването от медоносна

пчела доста се различава от
това на обикновената. По-
неже се движат на рояци, ко-
гато тези пчели нападнат,
целият рояк налита да жи-
ли. Един такъв рояк може
да повали цял кон. Ето за-
що се смята, че една пчела
не е опасна, но всички вку-
пом са способни да убият чо-
век. В мястото на ужилва-
нето се появява подуто чер-
вено петно с едва забележи-
ма бяла точка в средата -
там, където е останало жи-
лото. Пчелата може да ужи-
ли само веднъж. Затова пък
болката е доста силна, а мяс-
тото обикновено сърби мно-
го и продължително.

Íàïàäåíèå
íà ñòúðøåë

Сигурно сте виждали
стършел и едва ли ви е било
много страх от него, понеже
обикновено са малки и лес-
но се убиват. Но има някои
видове, които са по-големи
и опасни. Ужилването му
причинява болка, което се
описва като "забиване на на-
жежен пирон" в кожата. От-
ровата на стършела има осем
различни съставки. Една
причинява дискомфорт, дру-
га наранява тъканите, а тре-
та пуска миризма, която мо-
же да привлече още стърше-
ли. Алергичните към пчели
могат да умрат при ужилва-
не от няколко стършела ед-
новременно, тъй като се дос-
тигат фатално високи дози.
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Санбернарът е известна
порода кучета, която се раз-
въжда от векове. Предпо-
лага се, че тези умилител-
ни великани имат родстве-
на връзка с тибетския мас-
тиф. През единадесетото
столетие санбернарите би-
ли отглеждани най-вече в
швейцарските Алпи.

Монасите, които живее-
ли там забелязали, че чети-
риногите са изключително
умни, и могат да се използ-
ват при издирването на хо-
ра. Друго тяхно уникално
качество било, че могат да
сигнализират за падаща ла-
вина.

Въпреки огромната пол-
за от тези четириноги, в про-
дължение на няколко века те
били почти неизвестни. Но
след като през осемнадесети
век славата им се понесла,
започнали да се отглеждат
не само като кучета спаси-
тели, а и като домашни лю-
бимци.

Първоначално санберна-
рите привличат главно с
внушителния си външен
вид. Кучето е високо около
80 сантиметра, а теглото му
може да достигне повече от
100 килограма.

Тялото на санбернарите е
мощно, мускулесто и масив-
но. Тази структура му поз-
волява да извършва тежки
преходи в планината, без да
бъде засегнато от суровите
условия.

Тялото е покрито от гъс-
та, водоустойчива козина,
която може да бъде дълга
или къса. Тя е обагрена ос-
новно в бяло, като по нея
се срещат кафеникави или
червеникави петна.

Областта около очите пък
е оцветена в черно. Съчета-
нието на тези три окраски
придават на санбернара
един много мил и благ вид.

Точно такъв е и характе-
рът на този огромен пухчо.
Той бързо се привързва към
цялото семейство и е готов
да му служи вярно докрай.
Огромният интелект на те-
зи четириноги и силно раз-
витото им обоняние ги пра-
вят едни от най-полезните
кучета.

Те са сред животните, ко-
ито имат най-голям потен-
циал при дресиране, но не-
зависимо от това се нужда-
ят от постоянството, търпе-
нието и разбирането на своя
господар. В никакъв случай
не трябва да бъдат бити или
дресирани прекалено строго.

Îòãëåæäàíå
â êúùà

Отглеждането на санбер-
нар в къща или ферма е най-
желателно за кучето. Въпре-
ки че този огромен питомец
не е от най-шумните стра-
жари, веднага би забелязал
приближаването на гост към
дома и би предупредил за
него.

Ако живеете в къща и се
чудите дали да задържите че-
тириногото в жилището, или
да го оставите да живее на-
вън в кучешка колибка, по-
добре се спрете на втория
вариант.

Знайте, че санбернарът
има нужда от много прост-

ранство и от разходки. Нуж-
дае се и от умствени и фи-
зически предизвикателства,
за да може да се развива.

От друга страна, трябва
да се има предвид, че тези
кучета са предразположени
към прегряване. Ето защо
тяхната къщичка трябва да
бъде разположена на въз-
можно най-сенчестото мяс-
то в градината, така че да
се чувстват комфортно и
през летните горещини.

По-отношение на зимни-
те температури санбернари-
те нямат никакви претенции,

дори ги предпочитат. Те съ-
що така обожават снега и
биха се чувствали много
щастливи да си играят в не-
го заедно със своите стопа-
ни.

Дори и да превърнете
санбернара в дворно куче, не
забравяйте, че той се нуж-
дае от също толкова ежед-
невно внимание, както и па-
лето, което живее на дивана
при господарите си.

Не забравяйте ежедневно
да галите кучето и да му се
радвате, тъй като в проти-
вен случай то може да се по-

чувства нежелано и да се
депресира.

Îòãëåæäàíå
â àïàðòàìåíò

Санбернарът не е от най-
подходящите за отглеждане
в градска среда кучета. Как-
то вече стана въпрос, той
има свободолюбив дух и ог-
ромна енергия, която тряб-
ва да се изчерпи.

Ако все пак по някаква
причина ви се налага да
приютите този добродушен
гигант в малкото си жили-
ще, знайте, че той ще има

нужда от многобройни и
продължителни разходки все-
ки ден.

Обърнете внимание, че
кучето е много лакомо и ако
не се грижите за физическо-
то му разтоварване има опас-
ност то да затлъстее. Обезд-
вижването ще се отрази и на
неговото емоционално състо-
яние и то ще се чувства не-
щастно и неспокойно.

Ñàíáåðíàð è äðóãè
äîìàøíè ëþáèìöè

Санбернарът е сред чети-
риногите, които се разбират
добре с други домашни лю-
бимци, особено ако са отрас-
нали заедно. Ако живеете в
къща и искате да отглежда-
те заедно с кучето и писана,
има голям шанс двете жи-
вотинки да се сприятелят.

Ако пък отглеждате песа
заедно с куче от друга поро-
да, също не би трябвало да
има проблем. Разбира се,
винаги съществува и изклю-
чения, така че подхождайте
с повишено внимание, ко-
гато предстои на санберна-
ра да влезе в контакт с друг
домашен любимец.

Ñàíáåðíàð è äåöà
Санбернарът определено е

от кучетата, които обожават
децата в семейството и се раз-
бира чудесно с тях. На куче-
то много му допада да пре-
карва време с дребосъците и
изпитва силна необходимост
да ги наглежда и закриля.

Към непознатите хлапе-
та той невинаги е така люб-
веобилен, но пък рядко про-
явява враждебност. В общия
случай подхожда с недоверие
първоначално, но после бър-
зо успява да се сприятели,
ако малчуганите са доброна-
мерени и не го дразнят
умишлено.

Санбернар
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Какво точно означава Лу-
ната в хороскопа? По какъв
начин лунният знак влияе
върху личността на човек?
Научете всичко за това как-
во представлява Луната в
хороскопа и защо тя е тол-
кова важна при изгражда-
нето на характера.

Когато чуете думата "хо-
роскоп", вероятно първата
ви асоциация е със зодиа-
калните знаци. Знакът на
Слънцето в астрологията е
този, който четете в своите
хороскопи. С негова помощ
може най-лесно да иденти-
фицирате себе си. Но замис-
ляли ли сте се какво всъщ-
ност означава зашият знак
в Луната?

Астрологичната карта, ба-
зирана на индивидуалните
дата и час на раждане, е мно-
го повече от тълкуванието на
зодиакалния знак в Слънце-
то. Луната дава също толко-
ва богата информация за ва-
шата личност. Освен това
познаването на вашите зна-
ци в Слънце и Луна може да
ви помогне да отстраните
всеки вътрешен конфликт,
който ви измъчва, което от
своя страна е още една стъп-
ка към удовлетвореността.

В астрологията Луната
представлява вашите емо-
ции, вашата зона на ком-
форт, начина, по който из-
разявате чувствата си и ва-
шата уязвимост. Би могло да
се каже, че Луната "управ-
лява" сърцето - какво чувст-
ваш, как го чувстваш и до-
ри това, от което се нужда-
еш.

И така, както Слънцето
осветява деня (тази част от
нас, която светът вижда),
Луната осветява нощта, ко-
ето означава нашите по-уяз-
вими, емоционални и тъм-
ни страни (тази част от нас,
която познават само най-
близките хора).

Луната се придвижва в
различен зодиакален знак на
всеки 2-3 дни, което обясня-

Навярно са ди добре поз-
нати символите на 12-те зо-
дии, но замисляли ли сте се
какво означават? Ето ка-
къв е скритият смисъл на
зодиакалните символи.

ОВЕН. Символът на та-
зи зодия е недвусмислен об-
раз на животински рога на
овен. Но знакът може да се
чете по още няколко начи-
на. Символът на тази зодия
наподобява взрив, който се
свързва с началото и сътво-
рението. Фактът, че Овен е
първият знак от зодиака до-
пълва тази идея. Символът
на тази зодия бива обвърз-
ван и с образа на бог Рам,
а мнозина го оприличават
на два полумесеца

ТЕЛЕЦ. На пръв поглед
символът на зодия Телец
прилича на глава на бик, но
също така представлява
Слънцето и Луната. Спорен
е въпросът, обаче, дали кръ-
гът в знака символизира
Слънцето, Земята или пъл-
нолуние, но се смята, че ка-
то цяло знакът на Телец сим-

Какво е значението на Луната в хороскопа?
ва защо двама души с една
и съща зодия, родени с един
ден разлика, могат да бъдат
много различни.

За да изчислите своята
Луна е необходимо да знае-
те освен датата си на раж-
дане и точния час на раж-
дане.

ЛУНА ОВЕН
Хората с Луна в Овен

имат нужда от самостоятел-
ност, предизвикателства, дей-
ствия, новости и от това "ви-
наги да бъдат първи". За тях
е много важно да живеят по
начин, който да ги кара да
се "чувстват живи". Поняко-

га могат да изискват много
внимание от околните.

ЛУНА ТЕЛЕЦ
Родените с Луна в Телец

се нуждаят от стабилност,
материални удобства, обич
и красота в живота си. По
този начин те се чувстват
спокойни и защитени. По от-
ношение на емоциите, Лу-
ната Телец кара хората да
влагат толкова емоции, кол-

кото и получават. Като не-
достатък може да се каже, че
прекалено много се влияят
от чувството на сигурност.

ЛУНА БЛИЗНАЦИ
Хората с Луна Близнаци

се нуждаят от постоянна ко-
муникация, нови идеи и сти-
мулиращ диалог. Те обичат
да се обграждат с хора око-
ло себе си, които са също
толкова умни като тях и с
които имат еднакви възгле-
ди.

ЛУНА РАК
Родените с Луна Рак имат

нужда от това някой да се
грижи за тях, от безопасност

и семейна стабилност. Имат
склонност да изпитват страх
от изоставяне и често тряб-
ва да бъдат успокоявани.

ЛУНА ЛЪВ
Хората с Луна в Лъв се

нуждаят от внимание, бля-
сък, обич и непрекъснато за-
бавление. Жадуват за въл-
нения, завоевания и за ня-
кой, който да празнува жи-
вота с тях. Човек с Луна Лъв

също така изпитва силно
чувство на лидерство, което
би изразил почти на всяка
цена.

ЛУНА ДЕВА
Родените с Луна Дева

имат нужда от ред, за да мо-
гат да разгърнат своя потен-
циал да се грижат за други-
те и да се чувстват полезни.
Те обичат да анализират и
решават проблеми, но също
така могат да изпадат в нас-
троения на тревожност и
притеснителност.

ЛУНА ВЕЗНИ
Хората с Луна във Везни

се нуждаят от хармония, кра-

сота, компания и равенство.
За тях е характерно, че мра-
зят конфликтите, жадувайки
за спокойна и естетически
приятна среда. Луната във
Везни подхранва и силно
чувство за справедливост.

ЛУНА В СКОРПИОН
Родените с Луна в Скор-

пион се нуждаят от уедине-
ние, духовна връзка и сил-
на сексуална химия. Те труд-

Какво означават символите на зодиите?
волизира сътворението и ци-
къла на живота.

БЛИЗНАЦИ. Знакът на
близнаци представлява два
полумесеца, които едновре-
менно са заедно и разделе-
ни. Този знак символизира
материалното и духовното,
хармонията и дисбаланса,
двойнствената природа като
цяло. Символът на зодия
Близнаци бива оприличаван
и на врата към нови идеи,
към друго светове и т.н. Ето
защо се смята, че Близна-
ците имат усет към свръхес-
тественото.

РАК. Символът на тази
зодия изобразява две рачеш-
ки щипки, които сякаш се
ръкостискат. Знакът много
наподобява и символа на Ин
и Ян, а двата кръга се свър-
зват отново със Слънцето и
Луната, създавайки идеята
за хармония, баланс, цик-
личност.

ЛЪВ. Символът на зодия
Лъв се смята, че идва от

гръцката буква Ламбда, с ко-
ято започва думата лъв на
гръцки. Знакът на зодията
прилича много и на глава
на лъв с дълга опашка или
отметната назад грива. Ня-
кои пък го оприличават на
сперматозоид, което симво-
лизира силния характер на
тази зодия. Кръгът пък е об-
разът на Слънцето, с което
зодията е пряко свързана.

ДЕВА. Това е единствена-
та женска зодия в зодиака,
съответно и знакът й симво-
лизира женското начало. На
пръв поглед се вижда "М",
което се свързва с майка.

ВЕЗНИ. Знакът на Вез-
ните буквално наподобява
везна, но също символизи-
ра Слънцето и хоризонта,
залеза и изгрева, хармония,
баланс, справедливост, как-
то и непрестанното лутане
на зодия Везни между две
крайности.

СКОПРИОН. Знакът на
скорпиона много прилича на

Дева. Отново се вижда "М",
но в този случай буквата се
свързва с Mortal (смъртоно-
сен), която представа се до-
пълва и от завитата навън
скоприонска опашка със стре-
ла в края й. Знакът на тази
зодия недвусмислено навеж-
да на мисълта за опасност.
Стрелката пък говори за це-
леустремеността на тази зо-
дия, а също се свързва и с
мъжкото начало и сексуал-
ността, отново присъщи за
зодия Скорпион.

СТРЕЛЕЦ. Знакът на та-
зи зодия съвсем ясно при-
лича на стрела, която е сим-
вол на прогреса, ясните идеи
и цели, искреността, така ха-
рактерни за представители-
те на тази зодия. Стрелата
сочи нагоре, което пък го-
вори за това, че Стрелците
трудно мога да бъдат свале-
ни на земята и редовно се
носят някъде в облаците, в
техен си свят.

КОЗИРОГ. Този знак

символизира рогата на коза
и опашката на русалка, зем-
ното и морското, хармония-
та, но и дисбаланса между
двете. Този знак напълно об-
рисува двойнствената при-
рода на Козирозите.

ВОДОЛЕЙ. Знакът на
Водолеите ясно напомня за
две вълни, като зигзагооб-
разните линии говорят за
едно бурно море в симбиоза
с характера на тази зодия.
Двете линии напомнят съ-
що за знака за равенство,
както и за прилива и отли-
ва и постигането на съвър-
шена хармония.

РИБИ. Знакът на зодия
Риби символизира движени-
ето и кръговрата на живо-
та. Зачертаните линии оба-
че навеждат на мисълта за
края на един цикъл, както
Риби са последната зодия от
зодиака. Знакът на Рибите
също символизира двойнст-
вената им природа на меч-
татели и реалисти, на мис-
лещи и действащи.

От Rozali

но се доверяват и разкриват
пред другите, но когато ня-
кой спечели доверието им,
бива възнаграден с вечна ло-
ялност.

ЛУНА СТРЕЛЕЦ
Хората с Луна Стрелец

имат нужда от приключения,
победи, мъдрост и разнооб-
разие. Привлечени са от хо-
ра с по-отворен ум, обичат
да се забавляват и да пъту-
ват. За тях е важно животът
им да прилича на непреста-
нен карнавал, защото лесно
се отегчават.

ЛУНА КОЗИРОГ
Родените с Луна в Кози-

рог имат нужда от уедине-
ние и време за "презарежда-
не". Понякога могат да бъ-
дат меланхолични. Хората с
Луна Козирог също така из-
питват силно желание да
създадат нещо и за следва-
щите поколения. Същевре-
менно се нуждаят от близък
човек с твърди граници, кой-
то да им помага да реали-
зират най-добре своята ам-
биция.

ЛУНА ВОДОЛЕЙ
При хората с Луна Водо-

лей има известно противо-
речие - те имат нужда от
приятелство, партньорства и
обща кауза, но също така в
тях има и ясно изразено чув-
ство на индивидуалност. Ус-
тановяването е по-трудно за
родените с Луна Водолей, за-
щото се нуждаят от много
свобода и самостоятелност.

ЛУНА РИБИ
Хората с Луна Риби имат

нужда от фантазия, състра-
дание, път за бягство и си-
гурност. Замечтаната и чув-
ствителна личност на човек
с Луна Риби е трудна за оп-
ределяне, защото и той са-
мият не знае как да се ори-
ентира в собствените си дъл-
бочини. Родените с Луна в
Риби могат да имат лечи-
телски или артистични спо-
собности, както и да са
привлечени от духовни тър-
сения.
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Валери Симеонов. Исках хора, които са за-
познати със случая, да бъдат питани за глед-
ната им точка, исках да бъдат зададени въп-
роси на Валери Симеонов за мотивите и
целите. Тогава ми отказаха. Тогава им ка-
зах: като искате този закон да мине, значи
не искате тази реклама - довиждане.

- Т. е. все пак има опити за влияние
през тези пари в медийната политика?

- Да, поисках, доколкото правото на ед-
на засегната страна от един закон може да
търси гледните точки. Това е нормално. И
ето колко влияя - не ми дадоха дори да се
разследват факти и данни.

- Вие си оттеглихте парите, след което
обаче върнахте рекламите. Получихте ли обе-
щание в замяна на това?

- Не, не съм. Дойдоха други собствени-
ци. На мен тази реклама ми е необходима,
аз я спрях въпреки бизнеса.

- Какви ще са вашите стъпки, ако про-
ектът на Валери Симеонов мине в парла-
мента?

- Конституцията ясно казва: монополите
са в няколко точки. Само там може да има
монопол. Така че даже и да мине законоп-
роектът, който прави държавата монополист
- ние може да не го изпълняваме.

- Какво значи това?
- Ами как какво значи - ако политиците,

които трябва да изпълняват законите, не ги
спазват, ние трябва ли да ги спазваме? Не
че няма да изпълня закона, просто ще съдя
държавата за принудително изземване на биз-
неса и неговия най-голям актив - лиценза.

- Преди Коледа вашите бизнес партньо-
ри братя Найденови обявиха, че Национал-
ната лотария се възползва от вратичка в
закона и плаща по-малко такси, отколкото
Тотото. Става дума за 250 милиона. Ведна-
га финансовият министър Владислав Гора-
нов обяви, че започва проверка на АДФИ и
тези пари биха могли да бъдат изискани от
вас. В същото време братя Найденови твър-
дят, че вие сте ги заплашили с убийство. Те
също казват, че запис на заплахата, която
сте им отправили, има при вас. Тези им
думи станаха повод за прокурорска провер-
ка. Има ли съвпадение между всички тези
действия и новите законови предложения?

- Малко е тъжно това, иначе щеше да е
смешно.

- Дайте да изясним едно по едно. Зап-
лашвали ли сте братя Найденови с убийст-
во, имате ли такъв запис и ще го дадете ли
на прокуратурата?

- Ако аз имам запис, а те нямат, според
вас заплашвал ли съм ги? Може би се очак-
ва да ги "заплаша" пред прокуратурата, за
да го запишем по-ясно? Не са сериозни
тези неща, изобщо не би трябвало да ги
коментирам. Никога не съм ги заплашвал.
С тях съм работил 30 години. Не разбрах
какво значи, че аз имам запис на моя си
телефон, а те нямат. Малко е налуднича-
во... Несериозно е това.

- А проверката на АДФИ?
- Нека да свърши. Ако трябва да плаща-

ме нещо - ще плащаме
- Вие знаехте ли, че Националната ло-

тария е плащала по-малко?
- Плащано е всичко по закон. Законът

дава няколко възможности. Тотото са реши-
ли да плащат на по-широка основа по-ма-
лък данък. И тук няма данъци, има такси.
Впрочем тук въпросът е - дали могат да се
искат такси с повече от един месец задна
дата? Законът не го разрешава. Ако държа-
вата иска - ще спорим в съда. Даже и да
сме плащали нещо грешно - могат да ни
изискат суми месец назад. Иначе законът
дава две възможности: по-широка база и
следва по-нисък данък, по-тясна база с по-
висок данък. Ние смятахме, защото рабо-
тим научно, че при по-тясна база е по-доб-
ре за компанията. Но всеки един билет, за
всяка една игра е разписано от комисията
какъв данък да плащаме. Има три състава
на комисията (по хазарта - б.а.) сменени
оттогава. Всеки един го е подписвал. И да-
ли финансовият министър не ги е знаел
тези неща? Но това си е негов проблем.
През цялото това време министър е бил
Владислав Горанов.

- Казвате, че финансовият министър е
знаел?

- Сигурно е знаел. Но няма нарушение

на закона. Ама Тотото плащало повече -
ами те нямат частен интерес. За тях има ли
значение какъв данък плащат? Вижте им
отчетите - всяка година са на загуба.

- Смятате ли, че проверката, образувана
срещу вас по сигнал на братя Найденови,
може в един момент да послужи за натиск
срещу вас?

- Би могла. Но формално, ако има сиг-
нал, прокуратурата трябва да го провери.
Всеки може и е свободен да подава сигнал
за каквото поиска. Не мисля, че е имало
натиск прокуратурата да го стори. Още не
съм викан там.

- Опитахте ли се да говорите с премиера
Борисов от миналата седмица насам?

- Опитах се, но не ми вдигна.
- Затова ли изпращате феновете?
- Ами ако и на тях не им реагира - нека

си гласуват каквото искат. В крайна сметка
държавата ще плаща, но ще си говорим с
държавата в съда. Не може да те задължа-
ват да изплащаш нещо, което ти отнема
правото на дейност.

- Става дума за предложението да изп-
лащате до 2021 година парите на вече спе-
челилите, или до 2025 г. със споразумение.

- Държавата да го свърши. Тя прекратя-
ва дейността. Тя трябва да си го плати. Не
знам колко точно са парите, надали са тол-
кова големи, че да не можем да ги платим,
но все пак държавата прекратява дейност-
та. Тя трябва да си плаща. Трябва да платят
и договорите на доставчиците, които са мно-
го, защото са 10-годишни. На разпростра-
нителите - също. Аз ли да ги плащам? Всич-
ко ще се отнесе към държавата. Лошото е,
че нашите политици не носят те риска. Ва-
лери ли ще извади пари да ги плати? Де-
сетки милиони са това, ако не стотици. Кой-
то подкрепя Валери Симеонов, ще извади
ли пари да ги плати? Целият народ ще ги
плати, с данъците си. Вие, аз. Хайде, аз не
съм за жалене. Плюс това ние ще жалим в
Конституционния съд. Това е грубо погаз-
ване на Конституцията.

- Няма как да жалите в Конституцион-
ния съд.

- Няма как - да. В това е проблемът. Но
ако има 47 съвестни депутати - могат да
сезират Конституционния съд (за това са
необходими 48 народни представители -
б.ред.). Президентът може, главният проку-
рор също може.

- Общувате ли си с 47 съвестни депута-
ти, които биха сезирали КС?

- Ако се замисля - сигурно познавам 4-5
депутати максимум. Общувам с тях, ако се
видя случайно, близки отношения нямам с
когото и да е от тях.

- Може ли в България да се прави биз-
нес, ако няма държавна протекция?

- Виждате какво е положението. "Искаме
да го заграбим" - това е положението. Колко
бизнеса са заграбени досега, не знаете ли?

- Да, но досега вашият бизнес вървеше
добре. Това може ли да се случва без поли-
тическа протекция?

- Вие как мислите, може ли? Случва се,
докато те забележат.

- Искате да кажете, че вашият бизнес е
забелязан току-що?

- Той е на 5 години.
- Вие имате и друг бизнес?
- Другият ми бизнес не е така фрапи-

ращ. Но най-странното е, че има още една
компания, която има гръцко участие - 45%
("Интралот"). Те искат да го конфискуват и
него. Дали те ще си мълчат? Предполагам,
че ще се оплакват някъде - я при тяхното
правителство, я по Европа. Малко са тръг-
нали безпардонно.

- Вашият бизнес се е изградил и е израс-
нал независимо от политическата среда в
България, така ли?

- Абсолютно. Даже въпреки политичес-
ката среда. Защото политиците винаги са
ми пречили.

- Можете ли да дадете примери, в които
са ви пречили, защото аз се сещам за при-
мери, в които вие печелите доста внуши-
телни обществени поръчки?

- Въпреки тях съм ги печелил. Понеже
съм бил най-добър. И въпреки това прода-
дох този бизнес - строителния. Ние сме пе-
челили обществени поръчки без нито един
лев подкуп. Защото сме по-добри. А и по
тази причина съм работил на загуба. Стро-
ил съм три магистрали, от всяка една съм

загубил по 20 милиона лева и съм ги ком-
пенсирал оттам, откъдето съм имал печал-
ба.

- Твърдите, че сте работили на загуба?
- Общо - не. На загуба бяха магистра-

лите, но имах поръчки за пътища и други
малки обекти, от които съм компенсирал.
Като цяло не съм бил на загуба.

- Знаете ли бизнеси, които са съсипва-
ни от държавата?

- Това няма да го коментирам. Вие си-
гурно също знаете, сигурно и аз знам.

- Щом едни държавни власти могат да
съсипват бизнеси, означава ли, че могат
да го подпомагат?

- Би трябвало да могат, да.
- Вие знаете ли бизнес, подпомаган от

държавата?
- Такъв не познавам.
- Ако ви върна към думите ви, че ми-

нистър Горанов вероятно е знаел, че пла-
щате различни суми от Тотото - това не е
ли подпомагане от държавата?

- Не знам дали го е осъзнавал, но ако не
беше различно плащането, сигурно лотари-
ята щеше да е фалирала. На онова надали
щеше да издържи. Но тук трябва да се има
предвид, че лотарията се появява впоследс-
твие. Има закон за хазарта, ние правим
лотария.

- Когато излязохте преди години от
ЦСКА, казахте, че не искате да се занима-
вате повече с футбол. Как така решихте да
вземете Левски? Каква е бизнес логиката
да вземете губещ отбор, който в последните
10 години е непрестанно обвързван с по-
литически апетити?

- Просто мина време и пак ми се доза-
нимава. Отборът щеше да изчезне, както
изчезна ЦСКА, а на определен етап от раз-
витието си човек може да си позволи да
прави добри неща.

- Ще ви попитам по друг начин: бяхте ли
помолен или принуден да вземете Левски?

- Аз помолих да го дадат, за да го спася.
Не бях помолен да го взема, а поисках.

- След Тодор Батков в Левски влизат
Иво Тонев - общински съветник от ГЕРБ,
Александър Ангелов, свързан с Делян Пе-
евски, и Николай Иванов. Последният за-
почва да печели обществени поръчки за
производство на мантинели в големи раз-
мери именно след влизането му в Левски.
По-късно Спас Русев влиза в Левски, като
паралелно с това КЗК одобрява сделката
му за "Виваком". Изглежда, че в този отбор
влизат хора с подчертан бизнес интерес.
Затова ви питам - влизането в Левски бе-
ше ли обвързано с ангажименти, че ваши-
ят бизнес ще бъде стимулиран?

- Не знам кой и как, като е влизал в
Левски, му е потръгвал бизнесът, но в един
момент клубът бе затънал в дългове и ня-
маше една стотинка, той беше фалирал де
факто. Сега Левски е добре - няма задълже-
ния, има средства да се развива. Щяхме да
приключим и стадиона тази година. Ако
имаме възможност, ще го направим, ако
нямаме - няма.

- Споменах адвоката на Пеевски. В как-
ви отношения сте с Делян Пеевски?

- В нормални. Нямаме какво да делим.
Познаваме се, говорим си, но нямаме пре-
сечни точки, конфликти или пък близко при-
ятелство.

- Той ли е един от народните представи-
тели, които визирахте преди малко? С ко-
ито се познавате?

- Даже не включих, че е народен предс-
тавител, но да - един от тези, които позна-
вам, е.

- Прави ли ви впечатление, че темата
със законопроекта на Валери Симеонов
изобщо не присъстваше в неговите медии?
Смятате ли, че той би могъл да има евен-
туален интерес от това?

- Мисля, че не. Честно ви казвам - не
мисля. Мисля, че Пеевски е демонизиран.
Не е чак такъв злодей. Все пак слухове.

- В какво според вас е демонизиран?
- Ами - случи ли се нещо и все Пеевски

виновен. Според мен не е чак така.
- Защо давате интервю, вие не говорите

публично, не откликвате на журналисти-
чески покани. Да не би да е заради това,
че не ви вдига телефона премиерът?

- Мога да дам интервю, където си по-
искам, не ми е проблем. Бяхте най-насто-
ятелни.

От стр. 8

Не знам кой
и как, като
е влизал в
Левски, му е
потръгвал
бизнесът, но
в един момент
клубът бе
затънал в
дългове и
нямаше една
стотинка, той
беше фалирал
де факто
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Âëàäèìèð Ñòîÿíîâ - ñâåòîâåí áàðèòîí,
ùå ïåå â "Ðèãîëåòî"

Театър "Азарян" ще бъде
домакин на фолклорния ан-
самбъл "Фън Я Сун" към
традиционния китайски ор-
кестър за народна музика
на Тиендзин. След концер-
ти в редица големи градо-
ве по света сега първок-
ласните изпълнители ще
зарадват софийската пуб-
лика. Те ще изпълнят някои
от най-известните си про-
изведения, превърнали се
в шедьоври на китайската
музикална култура и носе-
щи славата на ансамбъла
в цял свят. Любителите на
източната култура могат да
се насладят на концерта на
2 февруари от 19.00 ч.

Изпълнявайки различна
по жанр музика като духо-

В игралната версия
на "Мулан" липсва
драконът Мушу

:

Íàêðàòêî

Ïðåìèåðà íà
"Êàðàêîíäæóë" â
Íàðîäíèÿ òåàòúð
"Èâàí Âàçîâ"
Представлението е първи мо-

носпектакъл на актьора Валери
Йорданов, а постановката е на
Стоян Радев по "Дервишово се-
ме" и други разкази на Николай
Хайтов, както и по текстове на
актьора. Творческият им тандем
в този спектакъл идва след съв-
местната им работа в други две
представления на Народния теа-
тър, режисирани от Стоян Радев
- "Ничия земя" от Данис Танович
и "Опит за летене" от Йордан Ра-
дичков, където Валери Йорданов
има номинация за "Аскеер 2019"
за поддържаща мъжка роля. Пре-
миерата на "Караконджул" е днес
19.30 ч. на камерната сцена
"Апостол Карамитев". Актьoрът е
в трупата на първия ни театър от
2004 г. и сред ролите му са: Кюн
в "Посещението на старата да-
ма" от Фр. Дюренмат, персона-
жи в "Пушката ще гръмне след
антракта" по А. Чехов, Хор в "С
любовта шега не бива" от А. дьо
Мюсе, Дон Карлос в "Дон Жуан"
от Молиер, Осуалд в "Крал Лир",
Бръчков в "Хъшове" по Ив. Ва-
зов, Лвов в "Иванов" от А. П. Че-
хов. ç

Световният баритон
Владимир Стоянов ще пее
в "Риголето" на Дж. Верди
на 4 февруари в Софийска-
та опера и балет. Българи-
нът, интерпретирал персо-
нажи в 20 от 27-те опери
на Джузепе Верди ще пее
за родната публика.

През октомври 2019 г.
баритонът беше удостоен с
почетното звание "Рицар
на Верди" на концерт в
Парма.

За ролята му на Риголе-
то Стоянов е определен от
музикалната критика като
"истински благородник на
оперната сцена, въплъще-
ние на класа, елегантност
и стил".

За отличието си Стоя-
нов споделя: "Тази награ-
да дойде много неочак-
вано и затова ме развъл-
нува толкова много.
Беше ми връчена по
време на концерт в
"Театро Реджо" - Парма,
аз нищо не знаех, нямах

Òåàòúð "Àçàðÿí" ïîñðåùà ïðî÷óòèÿ êèòàéñêè ôîëêëîðåí
àíñàìáúë "Ôúí ß Ñóí"

никаква информация.
Галаконцертът беше
спрян и беше обявена
тази награда".

Наградата се дава от
"Клуб на 27-те". Баритонът
обяснява, че "…всеки един
от клубовете носи името
на една от оперите на
Верди и това са, така да
се каже, изключителните
фанатици на тема Вердие-
вото изкуство. Не всички
певци минават в този
театър.

Британското издание
Opera Now постави негова
снимка на своята януарска
корица миналата година и
го нарече "Коронованият
принц на баритоните".

Когато българският
баритон следва в консер-
ваторията, му казват, че
никога не трябва да докос-
ва Верди, защото той
изисква друг тип глас,
много сложен автор е за
изпълнение, тежък чисто
физически.

Но Стоянов казва, че
обича да обръща резулта-
тите и да печели, когато
никой не го слага в смет-
ките. Днес Владимир
Стоянов има участия в
някои от най-големите
театри и е един от най-
търсените баритони по
света.

На сцената ще си

партнира с: Даниел Дамя-
нов, Станислава Момеко-
ва, Светозар Рангелов,
Александрина Стоянова-
Андреева, Благовеста
Мекки-Цветкова, Николай
Петров, Атанас Младенов,
Ангел Антонов, Стоил
Георгиев, Ина Петрова,
Надя Колева, Александър
Георгиев. ç

"Ñåñòðà" íà 24-òèÿ
Ñîôèÿ Ôèëì Ôåñò

"Сестра" е вторият пъл-
нометражен филм на режи-
сьорката Светла Цоцорко-
ва след носителя на много
престижни международни
отличия "Жажда". Филмът
има завидна фестивална
съдба дори в сравнение с
дебютния филм на Светла
Цоцоркова. Световната
премиера е на фестивала
в Сан Себастиан, в прог-
рамата "Нови режисьори".
Там филмът е отличен със
специален диплом.

Веднага след наградата
"Сестра" е купен за разпрос-
транение в Китай и Фран-
ция. Десет дни по-късно по-
лучава приза за операторс-

ва, ударна, струнна, кон-
цертна, ансамбъл "Фън Я
Сун" бързо печели сърца-
та на международна публи-
ка в страни като Италия,
Франция, Португалия, До-
миниканската република,
САЩ. Сред изпълненията,
на които публиката в Теа-
тър "Азарян" ще се насла-
ди, са "Река Лиуян", соло
на флейта "Пътуване до Су-
джоу" и други, които ще
пресъздадат чрез музика-
та китайската култура и ха-
рактерните за нея особе-
ности.

Произведението "Река
Лиуян" демонстрира непов-
торимото великолепие на
китайските традиционни му-
зикални инструменти в про-

чутата мелодия за река Ли-
уян, а емблематичното за
южнокитайската музика
"Пътуване до Суджоу" се из-
пълнява на бамбукова флей-
та, изобразявайки красиви-

те пейзажи на древния град
Суджоу. Концертът се реа-
лизира в партньорство с
Китайското посолство в
България и Китайския кул-
турен институт. ç

ко майсторство на фестива-
ла "Златна роза" във Варна
за работата на Веселин
Христов. Още десет дни по-
късно - наградата на младеж-
кото жури на ФИПРЕССИ на
фестивала във Варшава.
През следващите седмици
"Сестра" получава голямата
награда в Скопие на фести-
вала Cinedays и голямата наг-
рада за най-добър филм на
фестивала в Котбус - Герма-
ния. Междувременно участ-
ва на фестивалите в Лондон,
Минск, Солун, Гьотеборг...

През март "Сестра" ще
участва в международния
конкурс на 24-я София
Филм Фест. ç

Новозеландската режи-
сьорка на игралния филм
"Мулан" Ники Каро заяви,
че популярният и любим
на зрителите дракон няма
да бъде персонаж в
нейния филм, който е
базиран на едноименната
анимационна класика на
"Дисни". Много фенове на
анимацията се разстрои-
ха, когато героят - дракон
не се появи в трейлърите
на новия "Мулан".

"Лудият Макс: Пътят
на яростта" е филмът
на 21-ви век
"Лудият Макс: Пътят на
яростта" оглави списъка с
най-добрите филми на 21-
ви век, съставен от
експерти от списание
"Емпайър". Режисьор е
Джорж Милър. На второ
място е трилогията на
Питър Джексън "Властели-
нът на пръстените: Задруга-
та на пръстена". Третото е
заето от "Черният рицар"
на Кристофър Нолан.

Художникът Греди Асса откри изложба в галерия "Арт Алея"
Снимка Пресфото-БТА

На музикалния фестивал в Брегенц, Австрия, в ролята на Риголето
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Сенатът на САЩ одобри
правилата, по които ще
протече процесът по
импийчмънт срещу прези-
дента Доналд Тръмп.
Гласуването премина
строго по партийна линия -
резолюцията бе приета с
подкрепата на 53-мата
републиканци в горната
камара на Конгреса, а
останалите 47 сенатори (45
демократи и двама незави-
сими, клонящи към партия-
та) гласуваха против.
Гласуването беляза края на
първия ден от процеса в
Сената, който приключи
чак след полунощ в сряда.

Сенатът отхвърли с 53
гласа "против" при 47 "за"
предложенията на демок-
ратите да бъдат призовани
редица свидетели, сред
които началникът на канце-
ларията на президента Мик
Мълвейни и бившият
съветник на Тръмп за
националната сигурност
Джон Болтън. Сега предс-
тоят шест дни на излагане
на аргументи за и против
отстраняването на прези-
дента от обвинителите

Ïðåäñòîÿò øåñò äíè çà èçëàãàíå íà àðãóìåíòè
"çà" è "ïðîòèâ" îòñòðàíÿâàíåòî íà ïðåçèäåíòà

Íàêðàòêî

:
Новоназначените за министри жени в новото

ливанско правителство станаха обект на
особено внимание за репортерите. Новото

правителство на Ливан проведе вчера
първото си заседание на фона на протестни
акции в столицата Бейрут. Премиерът Хасан

Диаб и министрите му заседаваха в президен-
тския дворец в присъствието на държавния

глава Мишел Аун. Същевременно демонстран-
ти блокираха за кратко основни пътни

артерии в Бейрут и в района. Според тях
новото правителство е създадено от същите

политически сили, отговорни за корупцията и
кризата в Ливан. Новото правителство, което

разполага с подкрепата на ливанската
шиитска групировка "Хизбула" и нейните
съюзници, има трудната задача да изведе

Ливан от най-тежката икономическа и
финансова криза от времето на ливанската

гражданска война (1975-1990 г.).

Снимки Пресфото БТА

Луиджи ди Майо
подаде оставка като водач
на италианското Движение
"5 звезди", което участва в
управляващата коалиция,
съобщи вчера източник от
партията. Тази стъпка
подчертава партийните
разногласия и засилва
несигурността на фрагменти-
раната управляваща коали-
ция. Ди Майо - външен
министър на Италия -
информира за решението си
министрите от своята партия
по време на среща. Очаква-
ше се да огласи публично
оставката си по-късно вчера.

Маскирани мъже
застреляха вчера командир от
иранските сили за сигурност
Абдолхосейн Моджаддами
пред дома му в град Дархоин,
провинция Хузестан. Двама
мъже на мотоциклет, въоръже-
ни с автомат и пушка,
нападнали Моджаддами от
засада и го убили пред дома
му. Нападателите са били
маскирани и са стреляли
четири пъти. Моджаддами е
ръководел доброволческото
паравоенно формирование
"Басидж", част от иранския
Корпус на гвардейците на
ислямската революция. Той е
бил близък до убития
ръководител на елитните сили
"Кудс" към корпуса ген.
Солеймани. Иранските власти
разследват случая.

Разшифроването
на информацията в "черните
кутии" на сваления с ракети
на иранската ПВО украински
"Боинг-737" ще бъде извър-
шено на територията на
Иран. Това съобщи вчера
иранската информационна
агенция Фарс, като се
позова на министъра на
пътищата и градското
развитие Мохамад Еслами.
По думите на министъра
понастоящем се извършва
подготовка на необходимото
оборудване и програмното
осигуряване за дешифрира-
нето. По-рано Техеран заяви,
че ще предаде на Киев
информацията от двете
бордови записващи устройс-
тва на сваления самолет.

Жителите
в някои райони на австра-
лийската столица Канбера
бяха евакуирани за кратко
вчера, след като близо до
летището избухнаха горски
пожари. Високите температу-
ри се завърнаха след
няколко дни на захлаждане,
а броят на безконтролните
огнища из югоизтока на
страната се увеличи.
Шосетата са затворени, а
властите уведомиха гражда-
ните да напуснат или да
стоят далеч от предградията
източно от Канбера. Няма
данни за пострадали хора и
материални щети. През
последните седмици в
Канбера, Сидни и Мелбърн,
покрити с плътни облаци дим
от пожарите, качеството на
въздуха бе едно от най-
лошите в света. Според
икономисти огнените стихии
може да нанесат на австра-
лийската икономика щети за
5 млрд. австралийски долара
(3,4 млрд. щатски долара).

Ñåíàòúò íà ÑÀÙ îòêàçà äà ïðèçîâå ñâèäåòåëè
ïî äåëîòî çà èìïèé÷ìúíò íà Òðúìï

На президента
Доналд Тръмп са
повдигнати обвине-
ния за злоупотреба с
власт заради
предполагаем натиск,
упражнен от него
върху украинските
власти да разследват
политическия му
противник Джо
Байдън, и за възпре-
пятстване на
разследването на
украинската афера от
Конгреса. Конгресме-
ните в Камарата на
представителите
одобриха миналия
месец и двете
обвинения.

Властите в тайландската
столица Банкок наредиха
около 450 училища да оста-
нат затворени вчера заради
замърсяването на въздуха,
достигнало опасно високи
равнища, предаде Ройтерс.

В Банкок, който е най-
посещаваният град в све-
та, регистрираното ниво на
фините прахови частици е
78.3 микрограма на куб. м.
Равнище над 35 се смята
за опасно за здравето,
според независимата орга-
низация за контрол на ка-
чеството на въздуха Еър-
Вижуал. Фините прахови
частици може да включват
прах, сажди и дим и са тол-
кова малки, че могат да се
натрупат дълбоко в белите
дробове и да навлязат в

Çàòâîðèõà 450 ó÷èëèùà â Áàíêîê
çàðàäè çàìúðñÿâàíå íà âúçäóõà

кръвоносната система.
Като много разрастващи

се азиатски градове Банкок
страда от автомобилни газо-
ве, прах от строителни обек-
ти и емисии от промишле-
ността. Смята се обаче, че
горенето на стърнища и
храсти в полетата в селски-
те райони допринася най-
много за замърсяването
през сухите зимни месеци.
Индексът за качество на въз-
духа в Банкок вчера беше
163, по данни на ЕърВижу-
ал, а показатели над 150 се
смятат за опасни.

Миналия януари Банкок
затвори училищата за сед-
мица заради замърсяването.
Тази година засега неприсъс-
твеният ден за учениците бе-
ше само вчера. ç

демократи и правната
защита на Тръмп.

Демократите предложи-
ха голям брой поправки,
които да направят възмож-
но призоваването на нови
свидетели и събирането на
нови документи по делото.
В крайна сметка републи-
канците отхвърлиха пред-
ложенията на демократите
и приеха тези на лидера на
републиканското мнозинст-
во в Сената Мич Макконъл.
Предложените от Макконъл
правила предвиждат само
дебати по обвиненията
срещу президента. Обвине-
нието ще разполага с три
дни да убеди Сената, че
Тръмп трябва да бъде
отстранен от президентс-
кия пост, а защитата на
президента ще разполага
с три дни, за да убеди
сенаторите в обратното.
Демократите разкритику-
ваха правилата на Макко-
нъл като опит процесът да
бъде претупан, да бъдат
скрити нови доказателства
срещу Тръмп и да се
попречи на свидетели да
дадат показания.

Това е "първата стъпка
на Белия дом да претупа
процеса. "Ще има само
встъпителни пледоарии и
после ще видим" означава
"нека проведем процеса и
може просто да заметем
всичко под килима", заяви
пред сенаторите конгрес-
менът демократ Адам Шиф,
който изпълнява ролята на
главен обвинител в проце-
са срещу Тръмп в Сената.
Демократите искат да
разпитат високопоставени
служители на Белия дом и
да съберат документи,

достъпът до които бе
блокиран от правителство-
то на Тръмп при процеса в
Камарата на представите-
лите.

Президентът Тръмп
отхвърля всички обвине-
ния. За отстраняването му
от длъжност е необходимо
мнозинство от две трети в
Сената. Тъй като горната
камара на Конгреса е
контролирана от неговите
съпартийци от Републикан-
ската партия, Тръмп най-
вероятно ще бъде оправ-
дан. ç

Стотици гърци протестираха пред общината в Митилине, на североиз-
точния Егейски остров Лесбос, с настояване да се вземат мерки за

пренаселените бежански лагери на острова
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Президентът Владимир
Путин назначи във вторник
вечерта новото руско
правителство, в което
досегашният външен
министър Сергей Лавров и
министърът на отбраната
Сергей Шойгу запазват
постовете си, предаде
АФП. Искрено ви желая
успех, това е в интерес на
цялата страна, заяви
Путин на среща с новия
премиер Михаил Мишус-
тин и членовете на новия
кабинет. Изявлението беше
предадено по телевизията.

Премиерът на Руската
федерация ще има не
десет, както досега, а
девет заместници съгласно
подписания от президента
Владимир Путин указ за
структурата на новото
правителство, посочва
ТАСС. Сред вицепремиери-
те ще има един с ранг
първи вицепремиер, един
пълномощен представител
на президента в Далекоиз-
точния федерален окръг и
един ръководител на
апарата на правителство-
то.

12 министри от предиш-
ното правителство - на
Дмитрий Медведев -

Èãîð Êðàñíîâ å óòâúðäåí çà ãëàâåí ïðîêóðîð íà ôåäåðàöèÿòà

Стотици пътници изпълват гарата в град Ханчжоу в източната част
на китайската провинция Чжецзян. Милиони китайци пътуват за
родните си места или при роднини в дните преди Лунната нова

година, която сега се отбелязва на 25 януари.

Китайската Държавна
комисия по въпросите на
здравеопазването съобщи,
че към 21 януари е потвър-
дено за 440 случая на за-
разяване с новия корона-
вирус в 13 китайски про-
винции. Комисията посочи,
че починалите са девет,
има данни за респиратор-
но предаване от пациент
на пациент, предаде Рой-
терс.

Ли Бин, зам.-ръководи-
тел на комисията, допъл-

Êèòàé çàÿâè, ÷å ñëó÷àèòå íà çàáîëÿâàíå
ñ íîâèÿ êîðîíàâèðóñ ñà äîñòèãíàëè 440

ни на брифинг, че не се
разрешава да влизат жи-
ви животни в Ухан, града
в Централен Китай, откъ-
дето тръгна епидемията.

Новият коронавирус се
адаптира и мутира, заяви
вчера високопоставен
представител на китайски-
те здравни власти, цити-
ран от ДПА. Генералният
директор на националния
Център за контрол и пре-
венция на заболяванията
Гао Фу каза още, че виру-

сът е започнал да се раз-
пространява от пазар в
централния град Ухан, къ-
дето се продават незакон-
но диви животни.

Новият вирус се разп-
ространи включително в
столицата Пекин, мегапо-
лиса Шанхай и специалния
административен район
Аомън (Макао). Регистри-
рани бяха случаи и в чуж-
бина - в Южна Корея, Япо-
ния, Тайван, Тайланд и
САЩ. Редица страни заси-
лиха граничните проверки,
за да не допуснат разпрос-
транението на вируса, кой-
то се появи в края на ми-
налата година. ç

Владимир Путин поздрави новия премиер Михаил Мишустин.
Президентът подчерта, че успешната работа на правителството

е от значение за цялата страна.

Ïðåçèäåíòúò Âëàäèìèð Ïóòèí
íàçíà÷è íîâîòî ðóñêî ïðàâèòåëñòâî

Снимки
Пресфото

БТА
Ãðúöêèÿò ïàðëàìåíò èçáðà Åêàòåðèíè
Ñàêåëàðîïóëó çà ïðåçèäåíò

С 261 гласа от общо 300
депутати гръцкият парла-
мент избра Екатерини Са-
келаропулу за президент на
републиката, съобщи АНА-
МПА. Сакеларопулу, която
беше предложена от минис-
тър-председателя Кириакос
Мицотакис, е първата же-
на, която ще заеме прези-
дентския пост в Гърция, как-
то и първата кандидатура,
която е подкрепена от три
партии в парламента ("Но-
ва демокрация", СИРИЗА и

Екатерини
Сакеларопу-

лу бе из-
брана от
гръцкия

парламент
за президент
на страната
с 261 гласа
от общо 300
депутати. Тя
ще встъпи в
длъжност на

13 март.

"Движението за промяна").
Тя беше избрана още

при първото гласуване, ка-
то събра подкрепа много
по-широка от изискваното
от гръцката конституция
квалифицирано мнозинство
от две трети, т. е. 200 депу-
тати. При поименното гла-
суване от 294 присъстващи
депутати за Сакеларопулу
гласуваха 157 от управля-
ващата партия "Нова демок-
рация", 82 от лявата СИРИ-
ЗА, 22 от лявоцентристкото

"Движение за промяна".
Въздържаха се депутати-

те от Гръцката комунисти-
ческа партия, от национа-
листическото Гръцко реше-
ние и от МеРА25 - партията
на бившия финансов минис-
тър Янис Варуфакис. Саке-
ларопулу ще стане 13-ият
президент на Гърция и ще
замени на поста досегаш-
ния държавен глава Проко-
пис Павлопулос. Тя ще по-
ложи клетва на тържестве-
но заседание на парламен-
та веднага след изтичането
на мандата на Павлопулос
на 13 март. ç

запазват постовете си.
Владимир Колоколцев
остава начело на вътреш-
ното министерство, Сергей
Лавров - на външните
работи, Сергей Шойгу - на
отбраната, и Евгений
Зиничев - на министерст-
вото на извънредните
ситуации. Антон Силуанов
вече няма да е вицепреми-
ер, но остава министър на
финансите.

В новото правителство
остават също досегашният
министър на природните
ресурси и екологията
Дмитрий Кобилкин, на
промишлеността и търгови-
ята Денис Мантуров, на
развитието на Далечния
изток и Арктика Алексан-
дър Козлов, на селското
стопанство Дмитрий
Патрушев, на строителст-
вото и жилищното стопан-
ство Владимир Якушев, на
транспорта Евгений Дит-
рих, на енергетиката
Александър Новак.

В новия кабинет от 21
министри 8 оглавяват
министерства за първи
път. Михаил Мурашко е
назначен за министър на
здравеопазването, Олга
Любимова - на културата,

Валерия Фалкова - на
науката и висшето образо-
вание, Сергей Кравцов -
на просветата, Олег Мати-
цин - на спорта, Антон
Котяков - на труда и
социалната защита, Мак-
сут Шадаев - на цифрово-
то развитие, съобщенията
и масовите комуникации, и
Максим Решетников - на
икономическото развитие.
Константин Чуйченко е
назначен за министър на
правосъдието.

Владимир Путин позд-
рави министрите с назна-
ченията и им пожела
успехи в работата. Той
подчерта, че успешната
работа на правителството
на премиера Михаил
Мишустин е от значение
за цялата страна. Прези-
дентът определи като
главни задача на прави-
телството повишаването
на благосъстоянието на
гражданите, както и укреп-
ването на държавността и
позициите на Русия в
света. В отговор премие-
рът Мишустин каза, че
всички трябва бързо да
пристъпят към изпълнение
на задачите, поставени от
Путин, в сферата на

демографията, доходите,
социално слабите, здраве-
опазването и образование-
то.

Съветът на федерацията
- горната камара на парла-
мента в Русия, единодушно
назначи вчера Игор Крас-
нов за главен прокурор на
Руската федерация. 44-
годишният ген.-лейтенант от

правосъдната система бе
номиниран за поста от
президента Владимир
Путин. Като заместник-
началник на федералното
следствие Краснов отгова-
ряше за Главното управле-
ние за разследване на
особено важните случаи и
за Главното следствено
управление. ç
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íà îëèìïèéñêàòà õàðòà
Ãðèøî ïðîïèëÿ èñòîðè÷åñêà
ïîáåäà è å àóò îò Ìåëáúðí

Най-добрият български
тенисист Григор Димит-
ров отпадна от Australian
Open, след като загуби с
4:6, 6:7 (6), 6:3, 7:6 (3), 6:7
(3) от американеца Томи
Пол, който е 80-и в
световната ранглиста.
Гришо беше на крачка да
запише исторически
първи обрат в кариерата
си на мач, в който губи с
0:2, но в крайна сметка
не успя.

Българинът беше
съвсем близо до победа-
та, след като в петия сет
при 5:4 и свой сервис
водеше с 30:0, но позво-
ли на американеца да го
пробие и след това да
доведе решителната част
до дълъг тайбрек до 10, в
който Григор отстъпи на
съперника си. Тъй като
миналата година стигна
осминафиналите, Димит-
ров ще загуби 135 точки
за световната ранглиста
и ще се смъкне с една
позиция до 21-ата, а пък
Томи Пол оправда пред-
варителните прогнози, че
ще блесне в Мелбърн.
Следващият му против-
ник ще бъде Мартон

Българинът
загуби след
5-сетова
битка от
Томи Пол във
втория кръг
на турнира от
Големия шлем

Григор Димитров се бори 4 часа и половина, но не можа да осъществи първи обрат от 0:2 сета

Астън Вила обърна у до-
ма прекия конкурент за
оцеляване в елита Уот-
форд с 2:1 в междинния
24-ти кръг на Висшата ли-
га. Индиана Василев от-
ново получи шанс за изя-
ва и влезе като резерва
в 77-ата минута на мяс-
тото на Трезеге. Само
преди няколко дни роде-
ният в САЩ 18-годишен
българин дебютира за
бирмингамци при равен-
ството 1:1 в гостуването
срещу Брайтън, а сега от-
ново получи шанс да се
изяви и то пред публика-
та на Вила.
Трой Дийни (38) изведе

"стършелите" напред в ре-
зултата, но допуснаха пъ-
лен обрат след почивка-
та. Дъглас Луис (68) из-
равни, а в добавеното
време Тайрън Мингс
(90+5) донесе трите точ-
ки за Вила.
След успеха си Астън

Вила напусна зоната на
изпадащите и излезе на
16-а позиция с 25 точки,
пращайки Уотфорд на
предпоследното място с
23 точки.
Шампионът Манчестър

Сити спечели трудно с 1:0
при визитата си на новака
този сезон Шефилд в дру-
га мач от кръга. Серхио Агу-
еро (73) вкара победния
гол за "гражданите".
Челси повеждаше на

два пъти срещу остана-
лия с човек по-малко на
терена Арсенал, но в
крайна сметка съперни-
ците завършиха 2:2 на
"Стамфорд Бридж" в го-
лямото лондонско дерби.
В края на миналата го-
дина "сините" обърнаха
"топчиите" и спечелиха с
2:1 на "Емирейтс", но се-
га изпуснаха трите точки
на свой терен. ç

Âàñèëåâ
îòíîâî èãðà
çà Àñòúí Âèëà

Седемкратната шампионка Серина Уилямс
(САЩ) се класира за третия кръг на Открито-
то първенство на Австралия по тенис. 38-го-
дишната американка победи словенката Та-
мара Зиданшек с 6:2, 6:3 за 79 минути. Уи-
лямс направи два пробива по пътя си към
успеха в първия сет. Във втората част играта
бе равностойна до 3:3, след което американ-
ката взе два пъти подаването на съперничка-
та си и приключи двубоя.

В третия кръг носителката на 23 титли от
Големия шлем Серина Уилямс ще играе сре-
щу китайката Цян Ван, която елиминира Фи-
она Феро (Франция) с 6:1, 6:2. Серина Уи-
лямс достига за 19-и път до тази фаза при
20-те си участия в първия турнир от Големия
шлем.

Номер 18 в схемата Алисън Риск (САЩ)
също продължава напред след успех над Чжу
Лин (Китай) с 6:3, 6:1, а 29-ата поставена Елена
Рибакина (Казахстан) победи Греет Минен
(Белгия) с 6:3, 6:4.

Защитаващата титлата си Наоми Осака се
класира за третия кръг, след като нямаше
особени проблеми срещу китайката Чжън Сай-
сай и спечели с 6:2, 6:4 за 82 минути. В тре-
тия кръг Осака ще играе срещу 15-годишната

Áåç èçíåíàäè ïðè òåíèñèñòêèòå íà
Îòêðèòîòî ïúðâåíñòâî íà Àâñòðàëèÿ

Серина Уилямс достига за 19 път до третия кръг при
20-те си участия в първия турнир от Големия шлем

Фучович. Унгарецът
победи Яник Синер
(Италия) с 6:4, 6:4, 6:3.

Тенис Сандгрен подне-
се една от големите
изненади в тазгодишното
издание на Australian
Open. Американецът
надделя над световния
№8 Матео Беретини в
епична петсетова битка,
която продължи три часа
и половина и завърши
при резултат 7-6(7) 6-4 4-
6 2-6 7-5. Италианецът
загуби първите две части
и опита да осъществи
втория обрат от 0-2 в
кариерата си. Предният
се случи на Уимбълдън
2018 срещу друг америка-
нец - Джак Сок. Сега
обаче Беретини допусна
решителен пробив в края
на петата част и изпрати
съперника в трети кръг

срещу Сам Куери. Амери-
канецът победи Ричардас
Беранкис (Литва) със
7:6(2), 4:6, 6:4, 6:4, след
като наниза 26 аса

Седемкратният шампи-
он и защитаващ титлата
си Новак Джокович
(Сърбия) в лекота се
класира за третия кръг.
Сърбинът, който е поста-
вен под номер 2 в схема-
та, победи във втория си
мач от турнира участва-
щия с "уайлд кард" Тацу-
ма Ито (Япония) с 6:1,
6:4, 6:2 за 96 минути.
Джокович загуби сет в
първия кръг срещу Ян-
Ленард Щруф, но сега не
допусна подобно нещо
срещу световния №146.
Той направи пет пробива
в мача, който се игра
при доста ветровито
време.

"Беше борба до края.
Условията бяха тежки.
Вятърът може да ви
изведе от зоната на
комфорт много бързо",
коментира сърбинът.

В третия кръг Джоко-
вич ще играе срещу друг
японец Йошихито Нишио-
ка, който елиминира Дан
Евънс (Великобритания) с
6:4, 6:3, 6:4.

Шестият поставен в
схемата Стефанос Цици-
пас (Гърция) продължава
напред в турнира без
игра след отказ на съ-
перника му Филип Колш-
райбер поради контузия.
Германецът е с мускулно
разтежение. В третия
кръг Циципас ще играе
срещу Милош Раонич
(Канада), който елимини-
ра Кристиан Гарин (Чили)
с 6:3, 6:4, 6:2. ç

американка Кори Гоф, която елиминира Со-
раня Кърстя (Румъния) с 4:6, 6:3, 7:5.Това ще
е втори сблъсък между двете, като при пър-
вата им среща Осака бе безпощадна, елими-
нирайки я с 6:3, 6:0 на US Open. Мачът ще се
запомни със страхотния жест на Осака, коя-
то помоли Коко да остане на корта въпреки
сълзите.

Водачката в световната ранглиста Ашли
Барти (Австралия) също продължава напред
в турнира. Тя победи Полона Херцог (Слове-
ния) с 6:1, 6:4 за 68 минути, след като напра-
ви три пробива.

Шампионката за 2018 година Каролин Вож-
няцки (Дания), която ще прекрати кариерата
си след края на турнира, победи Даяна Яст-
ремска (Украйна) със 7:5, 7:5 за малко пове-
че от два часа игра. "Бях доста нервна в пър-
вия си мач, но сега играх спокойно. Когато
стана 5:1 за нея, си казах: "Спокойно, може
би ще отпадна от турнира след 30 минути, но
ти знаеш как, опитай се и направи обрат",
каза Возняцки след двубоя.

Миналогодишната финалистка и номер 7
Петра Квитова (Чехия) се класира за третия
кръг след успех срещу испанката Паула Ба-
доса със 7:5, 7:5 за 1:40 часа. ç

Снимка
Пресфото

БТА
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00.00 „За историята  свободно“  с водещ
проф. Искра Баева  (п)

01.00 „Следобед с БСТВ“   (п)
03.00 „Лява политика“ с  Александър Симов

(п)
04.00 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев

(п)
05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ - сериал    (п)
06.30 Документален филм
07.00 „Безценната перла“ – сериал   (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 „За историята свободно“ с водещ проф.

Искра Баева    (п)
09.00 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев

(п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 „Сянката на Елена“  - сериал
12.05 „Холивудски знаменитости“
12.30 „Местно време“
12.45 ТВ пазар
13.00 „Безценната перла“- сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с водещ  Елена

Пенчукова   /І част/
15.30 Новини
15.45 „Следобед с БСТВ“  /ІІ част/
16.15 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Рябинов валс“ (2009

г.), Русия, в ролите Карина Андоленко,
Владислав Ветров, Сергей Горобченко
и др. (п)

18.30 Новини – централна емисия
19.15 „Местно време“
19.30 „Актуално от деня“
20.00 „Студио Икономика“ с водещ Нора

Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ: „Злато“ (2013 г.),

Германия, в ролите Нина Кос, Марко
Мандич, Уве Бьом, Ларс Рудолф и др.

22.35 Новини   (п)
23.30 „Актуално от деня“   (п)

ÁÍÒ 1

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

вен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър Досието на Георги Парцалев /

п/
13.30 "Щастлив съм
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен филм
14.45 Сид - дете на науката 2 анимационен

филм
15.10 Разследването на Мун тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Завръщане в Брайдсхед тв филм /5

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Линия на разделението 2 сериен игра-

лен филм /3, последен епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият върколак 4 тв филм /2 епи-

зод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за здравосло-

вен лайфстайл/п/

02.15 Завръщане в Брайдсхед тв филм /5
епизод/п/

03.15 Днес и утре
03.40 Вечната музика /п/
04.10 Джинс /п/
04.40 Младият върколак 4 тв филм /2 епи-

зод/ (12)

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с.4 еп.3
06.30 "Тази сутрин" - информационно преда-

ване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Десис-

лава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Ягодова любов" - сериал,

еп.33
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.7

еп.56
16.00 "Спасители в планината" - сериал, с.4

еп.6
17.00 bTV Новините
17.20 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

еп.54
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.2

еп.11
21.30 Премиера: "Вътрешен човек" - сериал,

еп.72
22.30 "Медичите" - сериал, с.3 еп.7
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Мъртва точка" - сериал, с.4 еп.12
01.00 "Смелите" - сериал, еп.6
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.10 "Папараци" /п./ - телевизионен табло-

ид
04.50 "Втори шанс" - сериал, еп.35

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.14
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс: Ро-

боти под прикритие" - сериал, с.4 еп.18
- 21

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.4 еп.22
09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.14
10.00 "Стрелата" - сериал, еп.2
11.00 "Монк" - сериал, с.2 еп.7
12.00 "Супергърл" - сериал, с.2 еп.6
13.00 "Девет живота" - екшън (Аруба, САЩ,

2004), режисьор Дейвид Карсън, в
ролите: Уесли Снайпс, Адеуале Акиной
Агбадже, Джаклин Обрадорс, Стюарт
Уилсън, Райчо Василев, Велизар Би-
нев, Асен Блатечки и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.4 еп.23
16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.15
17.00 "Супергърл" - сериал, с.2 еп.7
18.00 "Монк" - сериал, с.2 еп.8
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, еп.3
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Наркос: Мекси-

ко" - сериал, еп.6
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Лесни пари 3:

Луксозен живот" - криминален, трилър
(Швеция, 2013), режисьор Йенс Йон-
сон, в ролите: Джоуел Кинаман, Мати-
ас Варела, Мартин Валстрьом, Малин
Бюска, Деян Чукич и др. [14+]

00.30 "Наркос: Мексико" - сериал, еп.6
01.30 "Животинско царство" - сериал, с.3

еп.2
02.30 "Стрелата" - сериал, еп.3
03.30 "Супергърл" - сериал, с.2 еп.7
04.30 "Монк" - сериал, с.2 еп.8

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с.5 еп.1,

2
07.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Преспав" /п./ - сериал
10.00 "Семейство Джоунс" - екшън, комедия

(САЩ, 2016), режисьор Грег Мотола, в

ролите: Гал Гадот, Айла Фишър, Джон
Хем, Зак Галифанакис, Мерибет Мон-
ро, Дзяо Мин, Ари Шафир и др.

12.00 "По-добре късно, отколкото никога" /
п./ - сериал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп.29
18.00 "По-добре късно, отколкото никога" -

сериал, еп.5
19.00 "Супермаркет" - сериал, с.2 еп.14, 15
20.00 "Новите съседи" - сериал, с.8 еп.7
22.00 "Кухня" - сериал, еп.5, 6
23.00 "Изгубеняци" - сериал, с.2 еп.7, 8
00.00 "Семейство Джоунс" /п./ - екшън, ко-

медия (САЩ, 2016)
02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "По-добре късно, отколкото никога" /

п./ - сериал
04.00 "Супермаркет" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, еп.1
07.30 "Несломим" - биографичен, драма, ис-

торически (САЩ, 2009), режисьор Клинт
Истууд, в ролите: Морган Фрийман,
Мат Деймън, Скот Истууд, Ленгли Кър-
кууд, Джулиън Люис Джоунс и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Фамилията" - сериал, еп.3, 4
12.45 Телепазар
13.00 "Директно от Комптън" - музикален,

биографичен, драма (САЩ, 2015), ре-
жисьор Ф. Гари Грей, в ролите: О`Шей
Джаксън мл., Кори Хокинс, Джейсън
Мичъл, Нийл Браун мл., Алдис Ходж,
Марлон Йейтс мл., Кара Патерсън,
Алекзандра Шип, Пол Джиамати и др.

16.00 "Всичко е изгубено" - драма (САЩ,
2013), режисьор Джей Си Чандър, в
ролята: Робърт Редфорд

18.15 Телепазар
18.30 "Шаферки" - комедия, романтичен (САЩ,

2011), режисьор Пол Фийг, в ролите:
Кристен Уиг, Мая Рудолф, Роуз Бърн,
Ребъл Уилсън, Мелиса Маккарти, Бен
Фалкон, Крис О`Дауд и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Месец на Оскарите: "Реката на тайните"

- криминален, мистъри, драма (САЩ,
Австралия, 2003), режисьор Клинт Ис-
тууд, в ролите: Шон Пен, Тим Робинс,
Kевин Бейкън, Лорънс Фишбърн, Мар-
ша Гей Хардън, Лора Лини, Кевин
Чапман, Еми Росъм и др.

23.45 "Дървото на живота" - фентъзи, драма
(САЩ, 2011), режисьор Терънс Малик,
в ролите: Брад Пит, Шон Пен, Джесика
Частейн, Хънтър Маккракън, Тай Шери-
дан, Фиона Шоу и др.

02.30 "Вълкът от Уолстрийт" - биографичен,
криминален, трилър (САЩ, 2013), ре-
жисьор Мартин Скорсезе, в ролите:
Леонардо ДиКаприо, Роб Райнър, Джо-
на Хил, Джон Бърнтол, Кайл Чандлър,
Джон Фавро, Жан Дюжарден, Матю
Макконъхи, Шей Уигъм, Марго Роби,

Итън Суплий и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериен филм, се-
зон 6 /п/

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

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично преда-

ване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Черешката на тортата" - предаване на

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

2
22.00 "Хавай 5-0" - сериен филм, сезон 7
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериен филм, се-

зон 6
00.30 "Нощна смяна" - сериен филм, сезон 4
01.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - сериен филм

Êèíî Íîâà

06.10 "Касъл" - сериал, сезон 8 /п/
07.10 "Любителката на мистерии: Играта за-

почва" - мистерии с уч. на Уилям Кат,
Джейми Елман, Кейси Сандър, Кели
Мартин, Кларънс Уилямс III, Еди Милс
и др. /п/

09.00 "Повикът на любовта" - романтична
комедия с уч. на Лия Пайпс, Рик
Маламбри, Линдзи Уогнър и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 8
12.00 "Отново по същото време" - романтич-

на комедия с уч. на Стефани Бенет,
Джим Каларко, Глинис Давис, Кейт
Дион-Ричард, Джанет Гласфорд и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Мистериите на Ема Фийлдинг: По-

горчиво от смъртта" (премиера) - мис-
терии с уч. на Кортни Торн-Смит,
Джеймс Тъпър, Марк Вали, Адам Ди-
Марко, Тес Аткинс и др.

16.30 "Добрият пастир" - криминална драма
с уч. на Мат Деймън, Анджелина Джоли,
Робърт Де Ниро, Алек Болдуин, Майкъл
Гамбон, Уилям Хърт и др.

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

21.00 "Запознай се с нашите" - комедия с уч.
на Робърт Де Ниро, Бен Стилър, Оуен
Уилсън, Блайт Данър, Джеймс Ребхорн,
Тери Поло и др.

23.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5 /п/

00.10 "Английският пациент" - драма с уч. на
Ралф Файнс, Жулиет Бинош, Уилям
Дефо, Кристин Скот Томас, Колин Фърт,
Навийн Андрюс, Джулиън Уадхам, Юр-
ген Прохнов и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 23 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.

ПРОМЕНЛИВО ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 14

ВОДОРАВНО: "Великите патета". Ниман (Алберт).
Кеконен (Урхо). Перон. Нонин. Ро. Танали. Атила.
Па. Итака. Икике. Нот. Вотан. Топ. Лем (Станислав).
Калас (Мария). Лото. Нива. "Анета". АЛ. Корени. Ани-
ва. Нерис (Саломея). ВАНЕТ. Ваталин. Талон. Адамо
(Салваторе). "Ирен". "Рома". Ирани (Ардешир). АВО.
Пелин. Типик. Келар. Леков (Иван). "Да". Рибица.
Алеман. Ге (Николай). "А сега". Ирино (Йоширо). Там
(Игор). Немет (Ласло). МАВ. Катамаран. Кика".
ОТВЕСНО:  Венета Ненова. Оперета. Лира. Омир.
Темели. Ат. Лимонит. Вена. Алабама. Канат. Канела.
Ирис. Лин. Лава. Иридин. Цена. Никола. Инар (Фран-
соа). Лагер. Беко (Жилбер). Атанас. Мате. "Ама". Пе-
на. Асен. Тоника. Ен (Ханс). Ракитин (Никола). Тива.
"Иполит". Тоник. "Ла Вали". ИВЕР. Лен. Лито. Анорак.
Мими. Теракота. Енев (Георги). Данак. "Дано". Епо-
лет. Нора Нова.

Днес над Източна
България ще се заоб-
лачи. Температурите ще
паднат и минималните
ще са минус 3, а мак-
сималните 5 градуса.

В петък отново ще
бъде слънчево и без ва-
лежи. Температурите
ще са в диапазона ми-
нус 3 до плюс 10 градуса.

 В събота и неделя времето ще бъде ясно, като през вто-
рия ден облачността ще е променлива. Валежи от дъжд и от
сняг не се очакват. Температурите ще бъдат минимални 0 и
максимални 12 градуса.

bTV Cinema, 21:00 ч., "Реката на тайните" -
криминален, мистъри, драма (САЩ, Австралия,

2003), режисьор Клинт Истууд, в ролите: Шон Пен,
Тим Робинс, Kевин Бейкън, Лорънс Фишбърн,

Марша Гей Хардън, Лора Лини и др.
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Няма да се откажа от
Закона за хазарта -
държавата няма да допус-
не ликвидирането на един
отбор по финансови
причини. Това каза лиде-
рът на НФСБ Валери
Симеонов пред журналис-
ти във връзка с внесени-
те от него промени в
Закона за хазарта, преда-
де репортер на агенция
"Фокус".

"Юни месец 2018 г.
внесох аналогичен зако-
нопроект. От цялото
мислене законопроектът
стана още по-прецизен,
още по-взискателен и
още по-полезен за дър-
жавата. Недейте очаква
някой да премисли,
особено пък аз", каза
Симеонов.

Според него законоп-
роектът е полезен за
държавата, защото ще
прекрати едно ограбване
в областта на хазарта и
ще насочи много сериоз-
ни финансови ресурси
към спорта в България и
здравето на страната.
Във връзка с притеснени-
ята на феновете на Левс-
ки по отношение на
закона, Симеонов обясни:
"Първо, не е ясно какъв е
размерът на спонсорство-

Âàëåðè Ñèìåîíîâ: Íÿìà äà ñå
îòêàæà îò Çàêîíà çà õàçàðòà
Държавата няма да допусне ликвидирането на един отбор
по финансови причини, заяви лидерът на НФСБ

Êðàäåö îòìúêíà îò äîìà íà
Øóìàõåð âàæåí äîêóìåíò

Европейската
шампионка Деница
Елисеева започна
с победа
турнира по бокс за купа
"Странджа".  В кат. до 60 кг
Елисеева се справи с Дите
Фростхолм (Дания) с 5:0
съдийски гласа. Така на четвърт-
финалите днес тя ще срещне
американската боксьорка Амелия
Мур. Бронзовата медалистка от
Европейските игри в Минск
2019 Габриела Димитрова (51
кг) не срещна трудности с
Урсула Готлоб (Германия) и също
победи с единодушно съдийско
решение - 5:0. На четвъртфина-
лите българката ще се изправи
срещу украинката Татяна Коб.
Загуби в първия кръг претърпяха
другите две българки в кат. до
51 кг. Севда Асенова се отказа в
първия рунд срещу Зареен
Михат (Индия), след като получи
контузия в коляното. Чуканова
пък беше победена от Кристина
Круз (САЩ).

Цзю Вънцзюн от
Китай е само на
половин точка
от това да защити шахматната
си титла при жените. В
партия номер 11 от мача за
короната при дамите Вънцзюн
направи реми на 40-ия ход с
претендентката Александра
Горячкина от Русия и води с
6:5 точки. Това означава, че в
последната 12-а партия по
класически шахмат днес
Горячкина, която ще бъде с
белите фигури, ще се нуждае
от задължителна победа, за
да се играят допълнителни
партии. Реми или победа ще
бъде достатъчно на Вънцзюн
за краен успех.

:

Íàêðàòêî

Според Валери Симеонов Законът за хазарта е полезен за държавата,
защото ще насочи много сериозни финансови ресурси към спорта и

здравето в България

Снимки на намира-
щия се в кома Миха-
ел Шумахер са били
откраднати от дома
на семейството в Же-
нева и се продават за
един милиона паунда,
съобщава британски-
ят таблоид "Мирър".
След ски инцидента
на легендарния пилот
от Формула 1 в края
на 2013 година него-
вото семейство пази
състоянието му в пъл-
на тайна. До момен-
та в публичното прос-
транство не се е поя-
вявал нито един ка-
дър на германеца, за Треньорът на ЦСКА Милош Крушчич е смъмрил здраво футболистите след загубата

Треньорът на ЦСКА
Милош Крушчич е
смъмрил здраво фут-
болистите след загу-
бата. "Червените" пад-
наха с 0:5 от второ-
дивизионния герман-
ски Нюрнберг. Пред
медиите след прия-

то по отношение на
Левски. На думите на
основния спонсор не
мога да вярвам. Има
доста разминавания в
цифрите, които той спо-
менава, както и неговите
представители и глаша-
таи. Говори се, че "Нацио-
нална лотария" е внесла
за 2019 г. 70 млн. лв.
такси, справката на
Комисията по хазарта е,
че са внесли 19,7 млн. лв.
Вижте какви сериозни
разминавания, така
трябва да се постави под
съмнение всяко изявле-
ние за спонсорирането
на Левски. Дали е толко-
ва значимо и дали то
определя съществуването
на отбора. Във всички
случаи държавата не би
трябвало и аз мисля, че
няма да допусне ликвиди-
рането на един отбор по
финансови причини. Ако
те сами си го направят
със своите резултати,
това си е техен проблем",
коментира Симеонов.

Попитан дали се при-
теснява, че ГЕРБ ще се
откажат от намерението
си да подкрепят Закона
за хазарта, Симеонов
отговори: "Аз правя това,
което трябва да направя.

Отговарям пред собстве-
ната си съвест. Нека
колегите от ГЕРБ и всич-
ки останали партии,
включително и БСП,
отговарят пред собстве-
ната си съвест", коменти-
ра Симеонов. Той припом-
ни, че БСП не трябва да
бъдат прескачани, тъй
като преди две години са
изразили подкрепа за
законопроекта му.

Във връзка с евентуал-
на среща на министър-
председателя Бойко Бори-
сов и феновете на Левски
и той дали би се срещнал
с тях, лидерът на НФСБ
обясни, че никой не търси
среща с него като вноси-
тел. "С кого ще се среща
премиерът Борисов, си е
негово право и негов
ангажимент", допълни
Симеонов. ç

когото се полагат спе-
циални медицински
грижи в имението в
Женева.

Според изданието
крадец е проникнал в
дома на семейство
Шумахер и е открад-
нал фотоси, на които
се вижда как пилотът
лежи в леглото си.
Съпругата му Корина
веднага е уведомила
полицията за случило-
то се, като до момен-
та въпросните снимки
не са били публикува-
ни никъде. Корина е
изразила и решимост-
та си да съди всеки,

който публикува сним-
ки на съпруга й.

Още в края на ми-
налата година именити-
ят италиански неврохи-
рург д-р Никола Ачари
заяви, че днес Шума-
хер ще изглежда мно-
го различно от това,
което всички си спом-
нят преди трагичния
инцидент. Ачари разк-
ри, че мозъчната трав-
ма на Шумахер носи
със себе си много съ-
пътстващи проблеми,
които най-вероятно на-
пълно са преобразили
седемкратния световен
шампион. ç

От стр. 1

Учебната програма е
специално разработена
за състезатели с при-
нос към българския фут-
бол. На церемонията
дипломи ще получат:

Веселин Минев, Георги
Андонов, Георги Сър-
мов, Георги Илиев, Да-
ниел Пеев, Дарко Са-
вич, Димитър Бербатов,
Живко Миланов, Заха-
ри Сираков, Иван Цвет-

ков, Йордан Минев, Ки-
рил Метков, Мартин
Петров, Пламен Нико-
лов, Росен Крумов, Ру-
мен Трифонов, Стоян
Ацаров, Тодор Прамата-
ров и Янко Вълканов. ç

Áåðáàòîâ ñòàâà òðåíüîð
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телския мач в испан-
ския град Марбея сър-
бинът се оправда с
умората в играчите и
не ги критикува пуб-
лично. В съблекалня-
та обаче Крушчич си
позволил да говори
на висок тон с възпи-

таниците си.
Представители на

Нюрнберг пък следи-
ха под лупа изявите
на Рубен Пинто. Пор-
тугалецът е в плано-
вете на германския
тим за зимната селек-
ция. ç


