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1 322 300 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за април, съобщи
пресслужбата на кабинета. Допълнителната сума към пенсията е в размер на
40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от
пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях  е в размер до 348 лв.
включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2019 г. Това се
случва в разгара на скандала с орязването на хиляди пенсии заради погрешна
формула. ç
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От БФС изненадващо обя-
виха, че футболист №1 на
България Кирил Десподов
е освободен от лагера на
мъжкия национален отбор.
Нападателят не е възста-
новен от травма, получена
в клубния му тим Каляри.
На негово място обаче ня-
ма да бъде викан друг иг-
рач, допълват от футбол-
ната ни централа. След
първите прегледи, които
бяха направени на Деспо-
дов, стана ясно, че той е
добре и ще бъде на линия
за евроквалификацията  с
Черна гора в петък от 19
часа в София. Вчера сут-
ринта обаче изненадващо
всичко се преобърна на
180 градуса. ç
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На съвместно заседание на
двете камари вчера пар-
ламентът на Казахстан
прие закон за преимену-
ване на държавната сто-
лица Астана на Нурсултан
в чест на първия прези-
дент на страната Нурсул-
тан Назарбаев. Членовете
на Мажилиса (долната ка-
мара) и Сената (горната)
единодушно гласуваха в
подкрепа на предложение-
то. Във вторник Нурсултан
Назарбаев, който управля-
ва страната от 30 г., обя-
ви, че се оттегля от пре-
зидентския пост, но оста-
ва председател на Съвета
за сигурност и лидер на
партия "Нур Отан" ("Светло
отечество").9
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прокуратурата ще направи проверка на сдел-
ката с апартаментите и новия имот на зам.-
председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, съ-
общи говорителката на Държавното обвине-
ние Румяна Арнаудова. Според разследване
на "Свободна Европа" жилището е от 240
кв. м в елитния квартал "Изток", с двоен га-
раж и частен асансьор то достига до 315
кв. м, а платената цена е от 627 евро на
квадратен метър, което е доста под пазарните
2600 евро на квадрат в района. Стана ясно,
че двата апартамента, които заместник-пред-
седателят на ГЕРБ Цветан Цветанов е заме-
нил за новия си имот, са останали собстве-
ност на фирма "Артекс" само няколко часа,
след това те са били продадени на бившия

От началото на годината се развихриха
два тежки имотни скандала с висши предс-
тавители на властта. Финансовият министър
Владислав Горанов обитавал безплатно ог-
ромно, близо 200 квадратни метра жилище в
луксозен затворен комплекс, собственост на
кръстника му. Комисията "Антикорупция" оне-
вини главния финансист на държавата. Сега
излиза, че и вторият човек в ГЕРБ Цветан
Цветанов е заменил два от шестте си апар-
тамента и доплатил 100 000 лева за жилище
от общо 315  кв. м, с частен ВИП асансьор в
една от най-скъпите сгради в столицата - на
известната улица "Латинка". Според разкри-
тията на "Свободна Европа" и на опозицията,
го е купил на цена четири пъти по-ниска от
пазарната. Защо ли собствениците на строи-
телните фирми не проявяват такава щедра
ценова благодат към някое младо семейство
или към семейство на деца с увреждания
например!? Има ли връзка с топлите чувства,
които взаимно показват управляващата пар-
тия и едрият строителен бизнес? Апаратчик
№1 на ГЕРБ бе категоричен, че всичко е за-
конно, парите са с ясен произход - кредит и
спестявания, а заменката е едва ли не е в
негова вреда... Прокуратурата вече проверя-
ва, но едва ли има съмнение - сделката е
изпипана достатъчно ловко, за да бъде за-
конна по документи. Но че не е морална, се
сещат всички, даже и най-върлите фенове
на ГЕРБ. Неморално е властимащите да купу-
ват имоти на безценица, неморално е от на-
родната любов да ги пази не само мощна
държавна охрана, но и личен асансьор, който
не делиш с простосмъртните. Неморално е,
че в партии, които имат претенции да са
"демократични" и "европейски", се нарои та-
кава оядена върхушка, на чието малко пръс-
тче не може да стъпи даже и Мария-Антоане-
та с цялото й обкръжение. Неморално е, ко-
гато властта с безумни решения орязва пен-
сиите на хиляди хора, когато здравеопазва-
нето е в будна кома и доплащаме в болница-
та, когато хора умират от глад, а хората с
увреждания са последна грижа, когато поло-
вин България пести от парно и ток. А как се
чувства Цветанов в своя частен Версай, ко-
гато знае, че на съвестта му тежат стотици
хиляди евро присъди от Страсбург, издадени
заради издевателства над арестанти, докато
беше шеф на МВР? Или пък се чувства недо-
сегаем, защото винаги заема правилната ли-
ния и има правилните покровители - редовен
посетител е на молитвените закуски във Ва-
шингтон, излива русофобска жлъч в нацио-
налните медии и стръвно подкрепя покупката
на изтребителя Ф-16. Но дали Цветанов знае,
че народното доверие също прилича на асан-
сьор, но не частен и луксозен като неговия -
бързо те качва, но може още по-бързо и да
те приземи…
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Теофан
ГЕРМАНОВ

È

проверява Цветанов
участник в предизборния щаб на ГЕРБ Си-
меон Велков, твърди "Свободна Европа". За
тях Велков и съпругата му плащат 470 000
лева. Цветанов обясни в парламента, че е
разменил двата апартамента за новото жи-
лище и е доплатил 100 000 лева. Той добави,
че всичко е напълно законно.

Ïî ñòúïêèòå Öâåòàíîâè
Сайтът "Биволъ" съобщи, че и правосъдната
министърка Цецка Цачева също е клиент на
фирма "Артекс", от която зам.-шефът на ГЕРБ
е закупил имота си. Сметката сочи, че Цачева
е направила покупката на 670 евро за кв. м, а
съсобственик е сестра й. < 3
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Ватиканът. Папа Франциск целува детенце по време на Общата
аудиенция на площад "Свети Петър" във Вечния град.

Марешки целуна
ръка на ГЕРБ
и се „върна“
в парламента

Âîëíè ïèðóåòè
политики, които да бъдат
обсъдени, такива отзиви
се чуха след срещата на
лидера на "Воля" Веселин
Марешки и втория човек
в ГЕРБ Цветан Цветанов.
Макар че през миналата
седмица лидерът на "Во-
ля" обяви, че неговите де-
путати напускат парла-
мента, но не посочи как-

вито и да е мотиви. В
рамките на същия ден оба-
че стана ясно, че напус-
кането не е точно напус-
кане, а искане за среща с
управляващите от ГЕРБ.
Още миналата седмица де-
путатите на Марешки оси-
гуриха кворум за заседа-
нията на Народното съб-
рание.

Изключително продук-
тивен разговор провели
двете формации ГЕРБ и
"Воля" в парламента, ка-
то разширили секторните Веселин Марешки

Цветан Цветанов
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Депутатите приеха
единодушно с 89 гласа
"за" на първо четене
вчера промени в Закона
за чужденците, свързани
с британските граждани в
България след Brexit,
внесени от Министерски
съвет. Част от разпоред-
бите са във връзка с
оттеглянето на Обединено-
то кралство от Евросъюза
без споразумение. Пред-
вижда се чужденците да
влизат без виза у нас,
коментира актуално.ком.
Обединеното кралство ще
бъде трета страна и
влизането и пребиваване-

Ñ ïðîåêòà ñå
ñúçäàâà Ðåãèñòúð
íà êðàòêîñðî÷íî
íàñòàíåíèòå
÷óæäåíöè,
ñúäúðæàùè
äàííè çà òÿõ
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то на британските гражда-
ни в България ще се
извършва при условията и
по реда на Закона за
чужденците. Изключение
от това положение ще
представляват очертаните
с предлаганата уредба
случаи на британски
граждани, които са се
установили и са изгради-
ли трайни връзки с наша-

Äåïóòàòèòå ïðèåõà íà ïúðâî ÷åòåíå
ïðîìåíè â Çàêîíà çà ÷óæäåíöèòå,
ñâúðçàíè ñ Brexit
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:
Гешев: 99, 9% няма
да се кандидатирам
за главен прокурор
99,9% няма да участвам в
състезанието за нов главен
прокурор. 100% дава само
Господ. Това заяви в
отговор на журналистичес-
ки въпрос зам.-главният
прокурор и шеф на
Специализираната прокура-
тура Иван Гешев.
Запитан ще може ли да
откаже, ако получи
предложение за номинация,
Гешев отвърна така: "Не
мога да откажа само на
жена ми!". Мандатът на
главният прокурор Сотир
Цацаров изтича на 10
януари 2020 г. Процедурата
по избора на негов
наследник може да се
открие от Висшия съдебен
съвет (ВСС) не по-рано от
6 месеца и не по-късно от
4 месеца преди изтичането
на мандата му. Т.е. 10 юли
т.г. е най-ранният възможен
срок за откриване на
процедурата, а 10 септемв-
ри - най-късният.

Задържаха кмета на
Червен бряг Данаил
Вълов
Вчера беше задържан
кметът на червен бряг
Данаил Вълов и още
петима служители на
общината. В 7 ч. сутринта
спецпрокуратура, комисия
за противодействие на
корупцията и полиция
влязоха в сградата на
общината. Допускаха се
само длъжностни лица, но
не и граждани. Според
официалната информация
става въпрос за възложена
от кмета обществена
поръчка през 2017 г. по
програма "Топъл обяд",
финансирана с евросредст-
ва. Стойността на проекта
е 229 хил. лв. Фирмата,
предложила най-ниска
цена, била игнорирана.
Проверяват се и други
сигнали срещу кмета.

Борисов изпрати
екоминистъра да
провери Шабленското
езеро
Премиерът Бойко Борисов
разпореди на министъра
на околната среда и
водите Нено Димов още
днес да замине за Шабла
и лично да провери
ситуацията с Шабленското
езеро. До мен достига, че
източвали езерото,
стотици вида птици
измират, каза Борисов,
цитиран в стенограмата от
правителственото заседа-
ние. Премиерът Борисов
поиска Димов да докладва
по темата, коментира Би
Ти Ви. Не умират стотици
видове птици, не е
източено, просто е
намалено ниво, защото
всяка пролет и не само
Шабленското езеро, а по
принцип се готвим за
топене на снегове и
валежите, които се
очакват, така че нивата на
язовирите и водните
басейни да се поддържат
в определени височини,
обясни екоминистърът.

ГЕРБ и СДС отиват заедно на
евроизборите, стана ясно на из-
вънреден брифинг в централата
на най-голямата партия.

Сигурно избираемо място и
поне двама души от СДС в лис-
тата за Европейски избори 2019,
обеща премиерът и лидер на ГЕРБ
Бойко Борисов след среща с
председателя на СДС Румен Хрис-
тов вчера в централата на ГЕРБ
с участието още на Цветан Цве-
танов и Владимир Кисьов (СДС).
Пред медиите те обявиха плано-
вете си за съвместно явяване на

ÃÅÐÁ è ÑÄÑ îòèâàò çàåäíî íà åâðîèçáîðèòå, ñèíèòå ïîëó÷àâàò ñèãóðíî
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евровота, който ще бъде на 26
май, коментира Епицентър. СДС
ще получи сигурно избираемо
място в листата. Това съм раз-
поредил и на Цветан Цветанов,
съобщи премиерът. В листата от
най-старата демократична партия
ще бъдат включени две избира-
еми и разпознаваеми личности.

По информация на Епицен-
тър.бг избираемото място ще е
за Владимир Кисьов.

До следващия четвъртък, ко-
гато ще има нова среща между
двете партии, трябва бъдат пред-

ложени имената на хората от
СДС, съобщи Цветанов и напом-
ни, че на 31 март ще бъде обя-
вена листата на кандидатите за
евродепутати. Най-желаният кан-
дидат на сините за евродепутат
в листата на ГЕРБ е първият ни
главен преговарящ с ЕС Влади-

мир Кисьов, неговото име вече
е известно на предизборния щаб
на ГЕРБ.

Присъствието на Кисьов на
срещата показва, че е дал съг-
ласие да бъде номиниран. Номи-
нациите в СДС ще се правят офи-
циално до края на месеца.ççççç

та страна и членовете на
техните семейства - в
посочените в законопро-
екта случаи. Целта на
уредбата е да запази
правата на пребиваване
на тези лица такива,
каквито са към момента
на оттеглянето на Обеди-
неното кралство от ЕС. За
тази цел е предвидена
специална процедура по

пререгистрация на всички
граждани от посочените в
законопроекта категории.

Една част от предложе-
ните промени се налагат с
оглед на уреждане на
статута и пребиваването в
България на непридружени-
те деца чужденци, а имен-
но чрез издаване на
разрешение за продължи-
телно пребиваване в
страната до навършване на
пълнолетие. Само 50 000
евро инвестиция, например
в имот или жилище, и
всеки чужденец ще има
основание да поиска статут
на постоянно пребиваващ
в България. Законопроек-
тът е и във връзка с необ-
ходимостта от правна
уредба по отношение на
разрешаването на спорове
между родители на деца
чужденци. С измененията
се предлага да се създаде
Регистър на краткосрочно
настанените чужденци,
съдържащи данни за
настанените чужденци.ççççç

"Âîëÿ" ñå âðúùà â ÍÑ, îáåùàíèÿ çà ìèíèìàëíà ïåíñèÿ îò 240 ëâ.
До края на управленския ман-

дат имаме вариант минималната
пенсия да е 240 лв., заяви пред-
седателят на ПГ на ГЕРБ Цветан
Цветанов след срещата на пар-
ламентарните групи на ГЕРБ и
"Воля". Това, което прави впечат-
ление, е, че ние правим всичко
възможно да има повече пари за
социална политика. Това е анга-
жимент, който ще продължим да
поддържаме, обеща Цветанов.
Впечатлени сме от професиона-
лизма, който излъчиха в по-стег-
нат формат най-видните предс-
тавители на управляващата пар-
тия ГЕРБ, отчете пък лидерът на
"Воля" Веселин Марешки, преда-
де "Фокус". Той благодари на ГЕРБ
за бързата реакция и отзовава-
нето на тяхното желание да се
запознаят с това какво е обеща-

вала партията преди изборите и
как си изпълнява своята програ-
ма, коментира Марешки. Според
него най-важното е дали партии-
те, които са избрани, изпълня-
ват програмата си. Слава богу,
че това се случва, добави Ма-
решки. Срещата между двете пар-
ламентарни групи дойде, след ка-
то миналата седмица от "Воля"
заплашиха, че напускат парла-
мента, провокирани от лошия на-
чин, по който той работи. По-къс-
но лидерът на партията Веселин
Марешки поясни, че депутатите
му ще участват във формиране-
то на кворума, но не и в дебати-
те в зала, припомни Вести.бг. Ста-
на ясно, че по време на разго-
ворите са обсъдени различните
секторни политики, по които две-
те парламентарно представени

партии са постигнали консенсус.
Така "Воля" остават в пленарната
зала и ще продължи да участва в
работата на законодателния ор-
ган. Цветан Цветанов поясни, че
диалогът между двете партии не

може да се разглежда като сдел-
ка, и призова на него да се гле-
да като обсъждане на реални по-
литики. Поет е ангажимент и за
още срещи между двете полити-
чески формации.ççççç
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Ñ íîâàòà ÖÈÊ çàïî÷âà íîâ èçáîðåí öèêúë,
êîéòî ùå ïðîìåíè ïîëèòè÷åñêàòà êàðòà

Äðàãîìèð Ñòîéíåâ: ÁÑÏ íÿìà ìÿñòî â ïàðëàìåíòà, äîêàòî
â íåãî íå ñå îáñúæäà äíåâíèÿò ðåä íà îáùåñòâîòî

рално, но такъв е хаосът, в
който живеем, предупреди
зам.-председателят на ПГ.
По неговите думи БСП
няма как да бъде в парла-

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Бихме искали да разберем да-
ли сделката на Цветан Цветанов
за купуването на апартамента му
ще бъде разследвана, заяви го-
ворителката на ПГ на "БСП за Бъл-
гария" Елена Йончева пред жур-
налисти, предаде агенция "Фокус".
Заедно с представители на ръко-
водството на партията и парла-
ментарната група Йончева внесе
жалба в Конституционния съд сре-
щу промените в Закона за лични-
те данни, които според социалис-
тите създават условия за цензура
и самоцензура сред журналисти-
те. Свободата на медиите в Бъл-
гария е на дъното на всички ев-
ропейски класации, но въпреки
всичко българската журналисти-
ка остава основният гарант за
свободата, за демокрацията в Бъл-
гария и ако не беше българската
журналистика, ние нямаше днес
да разберем как един български
политик - Цветан Цветанов, купу-
ва луксозен апартамент на скан-
дално ниски цени, заяви Йонче-
ва.  По думите й според доклада
на ЕК две трети от скандални сдел-

Åëåíà Éîí÷åâà: Ùå áúäå ëè ðàçñëåäâàíà ñäåëêàòà
çà ëóêñîçíèÿ àïàðòàìåíò íà Öâåòàí Öâåòàíîâ?

ки на видни политици в България
не се разследват от българските
органи.

Премиерът категорично заяви,
че няма да търпи дори съмнения
за корупция - да погледне около
себе си, където се случват замен-
ки за милиони, и да вземе реши-
телни мерки срещу това, каза на-
родният представител от ПГ на
"БСП за България" Явор Божан-
ков. Припомняме, че Цветан Цве-
танов стана известен като поли-
тика с шестте апартамента. Нео-
бяснимото богатство бе оправда-
но с пенсията на тъщата и тъста.
Случайно или не, тогавашният
шеф на НАП, който води провер-
ката, стана депутат от ГЕРБ, по-
сочи той. Благодарение  на жур-
налистите разбираме, че Цветан
Цветанов е собственик на луксо-
зен апартамент в една от най-скъ-
пите сгради в България. Този път
е купен не с пенсията на тъщата,
а със заменки. Четири пъти под
пазарната цена, което е дало ос-
нование на Цветанов да купи
апартамента с 1 млн. лв. по-ев-

созните сгради в София, след ка-
то през миналата година е прех-
върлил на фирмата строител два
свои апартамента. Румяна Арнау-
дова каза още, че сигналът е раз-
пределен и предстои по него да
бъде направена двумесечна про-
верка, която да констатира дали
има данни за извършено престъп-
ление. В случай на необходимост
може да бъде потърсено съдейст-
вието и от комисията "Антикоруп-
ция", но е възможно и двете про-
верки да вървят паралелно по раз-

тино, коментира Божанков. Защо
строителят се е лишил от този 1
млн. лв. - намираме отговор в
доклада на ЕК, който твърди, че
две трети от прането на пари е
свързано с политици и не се раз-
следва в България", изтъкна де-
путатът.

Не е справедливо български-
те граждани да бъдат преследва-
ни за 1 лв. от НАП, българският
бизнес да свързва касовите си
апарати, българските адвокати да
доносничат за своите клиенти, а
политиците да остават необезпо-
коявани, заяви той.

Сигнал за новия апартамент на
Цветан Цветанов е внесен в проку-
ратурата от гражданското сдруже-
ние "Боец", потвърди пред БНР го-
ворителят на главния прокурор Ру-
мяна Арнаудова. От гражданското
движение са сезирали и комисия-
та "Антикорупция", така че двете
институции паралелно ще работят
по този случай. Според публика-
ция на "Свободна Европа" Цвета-
нов е придобил апартамент, зае-
мащ цял етаж в една от най-лук-

Сезираме Конституционния съд срещу опасни промени от Закона за
личните данни, които създават условия за цензура и самоцензура на

българската журналистика, каза водачът на листата на БСП за европейс-
ките избори и говорител на ПГ на "БСП за България" Елена Йончева.

В парламента съм,
защото се гласува новата
ЦИК и това е крачка към
конкретната политическа
цел на БСП - предсрочни
избори за смяна на моде-
ла. С новата ЦИК започва
един нов изборен цикъл,
който ще промени полити-
ческата карта и на нацио-
нално, и на местно ниво,
заяви зам.-председателят
на ПГ на "БСП за Бълга-
рия" Драгомир Стойнев по
време на избирането на
нов състав на избирател-
ната комисия. Той предста-

ви кандидатурата на Силва
Дюкенджиева, кандидат за
зам.-председател на ЦИК.
Според него управляващи-
те много бързо са забра-
вили, че не са искали да
се спази законът. Бяхме
свидетели на едно полити-
ческо гънене - от сутрин
до вечер по телевизиите,
със същия хъс едни и
същи хора обясняваха как
няма нужда да се променя
съставът на ЦИК, а на
следващия ден твърдяха
точно обратното. Това е
непрофесионално и амо-

мента, когато има дневен
ред, в който се изслушват
четирима министри всяка
седмица само защото
управляващите не могат да
запълнят дневния ред.
Срамно е, когато българс-
кият парламент и народни-
те представители нямат
достатъчно законопроекти.
Не е достойно за българс-
кия парламентаризъм,
категоричен е Стойнев.
Според него, ако имаше
чуваемост, нямаше да се
седи в парламента до
22:00-23:00 часа и управля-
ващите щяха да се вслуш-
ват в гласа на опозицията.
Докато управляващите
стоят в парламента и се

Êàëîÿí Ïàðãîâ ïîñðåùíà ïîñëàíèêà íà
Ðóñèÿ â öåíòðàëàòà íà ÁÑÏ - Ñîôèÿ

Драгомир Стойнев

Председателят на БСП - Со-
фия Калоян Паргов посрещна пос-
ланика на Руската федерация Н.
Пр. Анатолий Макаров в Градския
съвет на ул. "Леге" №10 вчера.
Двамата обсъдиха актуалните те-
ми от международната политика
и геополитика, както и отноше-
нията между Русия и България. С
Русия сме свързани толкова много
и исторически, и геополитически,

и стратегически, и религиозно -
ние сме православни християни,
и родово дори от гледна точка на
това, че сме братски славянски
народи, и съдбовно - на Русия бла-
годарим за свободата си, комен-
тира Калоян Паргов. Ние, социа-
листи и антифашисти, помним
всички тези факти. За съжаление,
в последните 30 години много не-
ща в България се промениха. Уве-

рих обаче Н. Пр. Анатолий Мака-
ров, че в Градската организация
на БСП в София правим и ще про-
дължим да правим всичко възмож-
но, за да не допуснем изкривява-
не на историята.

Отношенията между България
и Русия трябва да се развиват и
това е неизбежен факт въпреки
опитите да бъде забит клин меж-
ду нас, категоричен беше Паргов.
Той обясни ситуацията с Памет-
ника на Съветската армия, който
е държавна собственост.

През 90-те години на мина-
лия век беше направен опит от
нашите идеологически противни-
ци от СДС собствеността да бъде
прехвърлена на Столична общи-

лични текстове. Междувременно
стана ясно, че проверката по друг
подобен случай, за който беше се-
зирана прокуратурата, за жилище-
то, което ползва безвъзмездно фи-
нансовият министър Владислав Го-
ранов, все още продължава, въп-
реки че комисията "Антикорупция"
не откри данни за конфликт на ин-
тереси. Цветанов обясни в НС, че
новият имот е разменен с два
апартамента, в които е живял до
миналата година, като е доплатил
и 100 000 лв.ç

водят дебати с обиди,
отправяни постоянно
между народните предста-
вители, докато не се
обсъжда дневният ред на
обществото, БСП няма
място в залата. Не, нашето
място не е тук, а вашето,
заяви Стойнев. Той изтък-
на, че има толкова важен
дневен ред на българското
общество, а цялата пле-
нарна зала се занимава с
БСП. И е нормално - това
ще бъде победителят на
следващите избори. Може
да ви поканим да дойдете
на нашия Конгрес, все пак
голяма част от вас са
бивши членове, подчерта
той.ç

на, за да бъде по-лесно ликвиди-
рането му. И като управляващи, и
в опозиция БСП не допусна това.
И досега ние атакуваме отговор-
ните фактори и на държавно, и
на общинско ниво по повод пе-
риодичното поругаване на този па-
метник преди важни дати като
9 май, 9 септември, 2 юни, при-
помни социалистът.

Той добави, че групата на БСП
в Столичния общински съвет има
категорична и еднозначна пози-
ция по отношение на поставяне-
то на бюст-паметник на граф Иг-
натиев в София.

За съжаление, от около годи-
на нашите идеологически опонен-
ти отдясно водят антикампания,

те обругават личността на граф
Игнатиев и оспорват приноса му
в освобождението на България и
развитието й след 1878 г.  БСП
обаче ще продължи с всички сред-
ства, с които разполага, да се бо-
ри за поставянето на този памет-
ник въпреки очевидното нежела-
ние на управляващото мнозинст-
во.

Паргов припомни, че през
2019-а има две много важни кръг-
ли годишнини. Едната е 140 го-
дини от обявяването на София за
столица на България - на 3 ап-
рил, а другата е 140 години от
установяването на дипломатичес-
ки отношения между България и
Русия.ç
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Àêî íå çàâàëè, â îïàñíîñò ñà íå ñàìî
åñåííèöèòå, íî è ïðîëåòíèöèòå

Ако не паднат скоро
дъждове, положението
може да се окаже тра-
гично не само за есенни-
ците, но и за пролетни-
ците, защото няма запа-
сеност на почвите с
влага, каза за Дарик
Тодор Моралийски -
председател на Добру-
джански фермерски
съюз. Земеделецът опре-
дели състоянието на
есенниците като много
тежко. Той отдава липса-
та на влага в почвата на
безснежната зима и

Ôåðìåð: Ëèïñàòà
íà âëàãà å ïàãóáíà

В края на месец февруари
Държавен фонд "Земеделие"
(ДФЗ) преведе 86 292 518 ле-
ва на 33 150 земеделски сто-
пани по мярка 13 "Плащания
за райони с природни или дру-
ги специфични ограничения" от
Програмата за развитие на сел-
ските райони (ПРСР) 2014-
2020. Фермери обаче сигна-
лизират Фермер.БГ, че има не-
получени плащания към фир-
ми. В съобщение до медиите
ДФЗ уведоми, че към 27 фев-
руари все още не са приклю-
чили всички административни
проверки, във връзка с чл. 60
от Регламент (ЕС) № 1306/
2013 по част от подадените за-
явления по мярката.В публи-
кацията на фонда пише още,
че едва след финализиране на
обработката на заявленията,
ще се пристъпи към поетапна-
та оторизация на плащанията
към тези, които отговарят на
критериите за подпомагане.

 Причината за неполучени-
те пари от фермерите е на ос-
нование чл. 60 от Регламента,
който гласи: "Ефективното при-
лагане на кръстосаното съот-
ветствие изисква проверка да-
ли задълженията се спазват на
ниво бенефициери. Ако дадена
държава членка реши да се
възползва от възможността да
не прилага намаление или из-
ключване за суми под 100 EUR,
през следващата година ком-
петентният контролен орган
следва да се увери чрез про-
верка на извадка от бенефи-
циерите, че съответното нес-
пазване е отстранено".

Притеснението на земедел-
ците идва от факта, че няма
официални документи как се
извършва проверката и какво
се проверява. "Няма разписа-
ни критерии. В нашето зако-
нодателство няма нормативни
документи. Общо взето, е под-
пис върху бял лист. Бенефици-
ентите трябва да се пазят от
всичко. Няма желание за пре-
венция, а за наказание. Не е
разписано как преминава про-
верката", коментират фермери
и изказват предположение, че
тя ще е субективна. "В полез-
рението на проверките ще са
основно юридически лица, но
със заповед на ДФЗ, ще се
проверява всеки фермер", ана-
лизират ситуацията земеделци.

Справка на Фермер.БГ по-
каза, че на официалната стра-
ница на ДФЗ са публикувани
два документа - "Методика за
прилагане на Кръстосаното съ-
ответствие в България" и "Ръ-
ководство за прилагане на за-
коноустановените изисквания
за управление". В тях ферме-
рите могат да открият инфор-
мация относно изискванията и
стандартите по различните мер-
ки, които подлежат на кръсто-
сано съответствие, както и по-
казателите, които се следят при
извършване на проверките. ç

Едрите хищници - меч-
ки, вълци и рисове, както и
големите корморани, са за-
щитени видове в Европа, но
това скоро може да се про-
мени в резултат от значи-
телните икономически ще-
ти, които дивите животни
нанасят на земеделските
производители. Проблемът
беше обсъден на среща "Уп-
равление срещу щетите" в
Европейския парламент с
участието на експерти, ми-
нистри на земеделието и
евродепутатите. Те призова-
ха Европейската комисия
да преосмисли своя подход
към мерките за опазване на
големите хищници, съобщи
най-голямата организация
на фермери в ЕС - Копа-
Коджека (Copa-Cogeca).
Държавите - членки на ЕС,
вече са изразходвали ми-
лиони евро за компенсира-
не на щетите и за финан-

дългия период без вале-
жи. Тези фактори доведо-
ха до късно поникване,
небратене, температурни
аномалии и ветрова
ерозия, които стресират
пшеницата. Тя все още не
е навлязла във фаза на
усилено братене, а й
предстои да влезе във
фаза на вретенене след-
ващия месец, подчерта
Моралийски. Освен
пшеница той отглежда
лимец и зеленчуци на 180
дка в землището на село
Гурково, община Балчик.

Çåìåäåëöè ñå èçñåëâàò çàðàäè íàïàäåíèÿ îò âúëöè è ìå÷êè

Èìà ëè ñïðåíè
ïëàùàíèÿ êúì ñòîïàíè
â íåîáëàãîäåòåëñòâàíè
ðàéîíè?

Åâðîêîìèñèÿòà ìîæå äà ïðåðàçãëåäà çàùèòàòà èì

Неговият колега от
Ловеч - Димитър Мачуга-
нов, скоро коментира за
Фермер.БГ, че в най-
добрия случай се надява
на средно добра реколта.

За първа година той
стартира подготовката за
пролетната сеитба толко-
ва рано, защото се
надява да опази макси-
мално влагата. ç

сиране на неефективни
мерки срещу набезите на
опасните диви животни. Из-
ползваните електропастири
и спрейове често не осигу-
ряват желаната защита.
Броят на инцидентите с го-
леми хищници в селското
стопанство нараства от
Южна Европа на север, ка-
то случаите се увеличават
на територията на цялата
Общност. Срещата в Евро-
парламента беше подкрепе-

на от румънското предсе-
дателство на Съвета на ЕС.

Северната ни съседка е
известна с голямата попу-
лация на кафяви мечки, а
местни фермери понасят
чувствителни загуби от на-
паденията на дивите живот-
ни. С нарастването на броя
им големите хищници ста-
ват по-смели, доближават
домовете на хората и се
превръщат в голяма запла-
ха за селскостопанския сек-

тор и селските общности.
В същото време действащи-
те защитни мерки оказват
натиск върху естественото
развитие на екосистемите.

По време на срещата ек-
сперти от Испания, Италия,
Франция, Румъния и Фин-
ландия представиха шоки-
ращи случаи, свързани с
нападения от диви живот-
ни в земеделски стопанст-
ва и върху добитъка по вре-
ме на паша. На места се
стигнало дори до изселва-
не на фермерите.

Евродепутати призоваха
за по-голяма гъвкавост на
защитните мерки спрямо
представителите на дивата
природа, като някои пред-
ложиха да бъде преразгле-
дана директивата за опаз-
ването на големите хищни-
ци, като се има предвид,
че те вече не са застраше-
ни видове. ç

Êèñåëîòî ìëÿêî îòâîðè ïúò íà Ìîì÷èëîâöè â Êèòàé
Родопското село Момчи-

ловци се прочу в Китай със
своето кисело мляко, запа-
зена природа и дълголетно
население. Крачка напред
по този път ще бъде напра-
вена следващата седмица,
когато в Пекин ще се със-
тои форумът "Чарът на Мом-
чиловци и Родопа планина".
Това съобщи кметът на Мом-
чиловци Сийка Суркова, ци-
тирана от БТА. По време на
форума на 26 март родопс-
кото село ще бъде предста-
вено пред дипломати, хора
от бизнеса и от академич-
ните среди.

Събитието в Пекин се ор-
ганизира от кметството на

Момчиловци със съдействи-
ето на българския студент
Калоян Георгиев, наричан
посланик на добра воля в ки-
тайската столица. Очаква се
да присъстват представите-
ли на 15 държави. В Китай
колоритното смолянско се-
ло вече е познато и като
"мястото на дълголетието",
след като фирмата произво-
дител на млечните продукти
с неговата марка инвестира
и в мащабна рекламна кам-
пания на родопското мляко.
Местните традиции, красива-
та природа, туристическият
потенциал на Момчиловци и
Родопите ще бъдат основни
акценти в представянето. ç
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Горивата на българския
пазар поскъпнаха през
тази седмица до най-
високата си стойност от
началото на годината.
След поскъпването през
ноември цените тръгнаха
надолу, но през последна-
та седмица се увеличиха
по-осезаемо, съобщи
money.bg. Към 19 и 20
март бензинът А95 се
продава за 2,11 лева за
литър, а дизелът - за 2,31
лева за литър. За сравне-
ние в началото на месеца
цените им са съответно
2,08 и 2,28 лева за литър.
Данните са от специали-
зирания сайт Fuelo.net .

Що се отнася до цени-

те, които предлагат отдел-
ните вериги бензиностан-
ции, най-ниската за бен-
зина А95 е 1,92 лева, а
най-високата е 2,14 лева.
При дизела разликата е
осезаемо по-голяма - най-
ниската е 2,04 лева, а
най-ниската - 2,34 лева.
Това е най-сериозното
поскъпване на горивата
на пазара от началото на
годината. През януари
цената на А95 беше под 2
лева - между 1,95 и 1,96
лева за литър. Тази на
дизела беше между 2,14 и
2,16 лева.

Припомняме, през
октомври и ноември
миналата година бе най-

голямото поскъпване за
последните 5 години.
Тогава цената на бензина
скочи до 2,38 лева, а на
дизела - до 2,42 лева.

Поскъпването идва на
фона на ръст в цените на
петрола на световния
пазар. От началото на

По предварителни данни на
Националния статистически ин-
ститут през четвъртото триме-
сечие на 2018 година общите
разходи на работодателите за
един отработен час от наетите
от тях лица нарастват с 5,1%
спрямо същото тримесечие на
предходната година, но това
представлява сериозно забавя-
не спрямо темпото на растеж
от 8,9% през предходните три
месеца. Увеличението в индус-
трията е със 7,7%, в сектора
на услугите - с 3,6% и и в стро-
ителството - със скромните
2,2%, след като през третото
тримесечие на миналата годи-
на бяха отчетения по-солидни
повишения съответно с 8,9%,
с 6,8% и с 10,0 на сто.

Разходите за възнагражде-
ние за един отработен час
(разходите за заплати) през
последното тримесечие на
2018 година пък се увелича-
ва с едва 4,8% след растеж с
8,6% през предходните три
месеца, а другите разходи (из-
вън тези за възнаграждения)
- с 6,8 на сто. По икономи-
чески сектори изменението на
разходите за възнаграждения
спрямо четвъртото тримесе-
чие на 2017 година варира от
повишение с цели 12,3% за
"Създаване и разпространение
на информация и творчески
продукти; далекосъобщения"
до понижение с 9,7% за сек-
тора "Операции с недвижими
имоти".

Данните на НСИ вече бяха
публично оповестени от Еврос-
тат ден по-рано, когато бяха
представени и аналогичните
данни в рамките на целия Ев-
ропейски съюз. Според евро-
пейската статистика девет стра-
ни - членки на ЕС, отчитат по-
добър растеж на заплатите през
последното тримесечие на из-
миналата година, като сред тях
са и всичките останали страни
от бившия източен блок. ç

Â ïúðâèÿ ïðîëåòåí äåí öåíèòå èì ñà
íàé-âèñîêè îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà

ÍÑÈ: Â êðàÿ íà
2018 ã. çàïëàòèòå
íàðàñíàëè ñúñ
ñêðîìíèòå 4,8%

Ãîðèâàòà ïàê âçåõà äà
áúðêàò ÿêî â äæîáà íè

седмицата те отчитат
ръстове, като вчера
майските фючърси на
сорта Brent добавиха 8
цента до 67,62 долара за
барел, а американския
WTI за април достига
ниво от около 59 долара
за барел. ç

П О К  А Н  А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КООПЕРАЦИЯ "ЕДИНСТВО", С. БОТЕВО, Обл. Ямбол,
свиква: ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ на 20.04.2019 г.
от 8.00 ч., което ще се проведе в с. Ботево, Община "Тунджа", област Ямбол

в залата на кооперацията при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на член-кооператори.
2. Отчетен доклад за дейността на кооперацията през 2018 г.
3. Отчет на КС за работата му през 2018 г.
4. Приемане отчета на одитора за 2018 г. и преизбиране на одитор за 2019 г.
5. Упълномощаване на председателя на УС за вземане на решения за работа с банки,

работа с РА, ДФ "Земеделие", за сключване на договори с юридически лица и фирми и
разпореждане с ДМА - недвижими имоти.

6. Избор на Председател на кооперацията.
ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ събранието ще се проведе на 20.04.2019 г. от 9.00 ч., на

същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Поканват се всички член-кооператори или упълномощени с нотариално заверено

пълномощно техни представители да вземат участие в събранието.
Регистрацията на член-кооператорите и техните пълномощници ще се извърши от

7.00 ч. до 8.00 ч. на мястото, определено за провеждане на Общо събрание.
 Управителният съвет на Кооперация "Единство" - с. Ботево

ОБЯВЛЕНИЕ
СО - район "ОВЧА КУПЕЛ"

Бул. "Цар Борис ІІІ" №136В

Уведомяваме всички заинте-
ресовани физически и юридичес-
ки лица, че със Заповед № РА 50-
173/11.03.2019 г. на Гл. архитект
на София е допуснато да се из-
работи изменение на план за ре-
гулация в обхват: м. "Дърньов ка-
мък", кв. 8, УПИ VІІІ-8,общ. обсл.
д-ти и УПИ ІХ-8,общ. обсл. д-ти
за ПИ 68134.4166.115 и
68134.4166.116

П О К А Н А

УС на ЗКПУ "Земя" с. Петково, обл. Софийска, съобщава на член-кооператорите си,
че свиква годишно-отчетно събрание, което ще се проведе на 06.04.2019 г. /събота/

от 08.30 часа в салона на кметство с. Петково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение и допълнение в Устава на ЗКПУ "ЗЕМЯ" с. Петково.
2. Отчетен доклад за дейността на кооперацията за стопанската 2017/2018 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
4. Отчетен доклад на Контролния съвет на кооперацията.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същата дата и

същото място.
От Управителния съвет

Руската държавна компания "Ро-
сатом" има няколко условия към бъл-
гарската държавата, за да се включи
в размразяването на проекта АЕЦ "Бе-
лене". Според агенция ТАСС към Со-
фия ще бъдат повдигнати искания, га-
рантиращи изгодността на проекта.
Медията цитира директора на "Роса-
том" Алексей Лихачов. По време на
визитата на руския премиер Дмитрий
Медведев в България на 4 и 5 март,
Лихачов обяви, че "Росатом" има же-
лание да се включи в строежа на АЕЦ
"Белене". Още тогава енергийният ми-
нистър Теменужка Петкова коменти-
ра, че без руско участие проектът ня-
ма да може да бъде размразен.

В същото време руски медии цити-
рат експерти и наблюдатели, според

„Ðîñàòîì“ ñ íÿêîëêî óñëîâèÿ çà ÀÅÖ „Áåëåíå“
чините е непоследователността на бъл-
гарската държава, но и липсата на
средства в българската хазна.

Китайската държавна ядрена кор-
порация още миналата година заяви
интерес от участие в строежа на АЕЦ
"Белене". И оттам поставиха като ус-
ловие държавни гаранции за сигур-
ността на проекта. Това е претенция
и на руската страна. "Росатом" заяви
интерес да строи, но не и да се вклю-
чи като акционер. От компанията про-
дължават да смятат, че без участие-
то им възобновяването на проекта е
невъзможно, защото оборудването е
нейно. Лихачов е заявил преди дни,
че "Росатом" ще се включи само при
изпълнени определени условия, гаран-
тиращи изгодност на проекта. ç

ЧЕЗ има нов кандидат за
българските си активи, съ-
общи Томаш Плескач, за-
местник-председател на Съ-
вета на директорите на
чешката енергийна компа-
ния, цитиран от чешкото из-
дание Лидовки. Той не по-
сочва името на кандидата,
но казва, че през април ще
стане ясно ще има ли въ-
обще сделка и с кого. Из-
данието припомня, че от де-
кември 2018 г. ЧЕЗ води
разговори за продажбата
на шестте си дружества в
България и с "Индия Пау-
ър", след като подписаното
през февруари 2018 г. с па-
зарджишката "Инерком"
продължава да среща труд-
ности с одобрението на
сделката от Комисията за

защита на конкуренцията.
Паралелните преговори с
индийската компания бяха
предприети от чехите в опит
да се подсигури излизане-
то й от българския пазар
при изгодни за нея финан-
сови условия.

Българският Върховен
административен съд ще
разглежда през май 2019 г.
жалбата на "Инерком" сре-
щу забраната от КЗК да при-
добие енергийния бизнес на
ЧЕЗ. Според антимонопол-
ния орган така "Инерком" ще
добие господстващо поло-
жение на българския енер-
гиен пазар и може да злоу-
потреби с него. През април
обаче, по думите на Плес-
кач, ЧЕЗ трябва да получи
обвързващи оферти от "Ин-

дия Пауър" и неназования
кандидат. "Ако погледнем се-
гашното състояние, имаме
подписан договор (от фев-
руари 2018 г. - с "Инерком"
за продажбата на чешкото
участие в българските дру-

жества ) и двама други кан-
дидати. През следващите
седмици и месеци предстои
оценка на двете нови обвър-
зващи оферти, които пред-
полагам да получим", каза
представителят на ЧЕЗ. ç

които непоследователната позиция на
България по проекта може да попре-
чи на размразяването на работата по
централата. Антон Хлопков, член на
Съвета за сигурност на Русия и ди-
ректор на Центъра по енергетика и
безопасност, определя като много мал-
ка вероятността проектът да бъде въ-
зобновен. Според него една от при-

Íîâ êàíäèäàò çà áúëãàðñêèòå àêòèâè íà ×ÅÇ
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За 12-а поредна година
Централният кооперативен
съюз организира Инициа-
тивата "КООП - Заедно на
пазар". За първи път тя се
провежда през 2008 г. в
чест на 86-тия Междуна-
роден кооперативен ден.

Национална търговска
верига КООП обединява
над 700 магазина, разпо-
ложени на територията на
цялата страна. Чрез тях ве-
ригата дава възможност
всички член-кооператори,
които притежават клиент-
ска карта да се включат
в Инициативата "КООП -
Заедно на пазар".

Всяка година награди-
те се теглят през месец де-
кември в пристъствието на
членовете на ръководните
и контролни органи на
ЦКС. За 2018 г. голямата
награда лек автомобил бе

спечелена от Омар Кери-
мов, член-кооператор на
РПК "Стратеш" гр. Ловеч,
КС Ловеч. Бяха раздаде-
ни и други атрактивни наг-
ради: 2 почивки за двама
в кооперативни хотелски
комплекси, телевизори,
смартфони, таблет и пре-
носим компютър.

Можете да подадете
заявление за членство в
кооперация и да получи-
те клиентска карта в тър-
говския обект във вашете
населено място. Повече
за ползите от членство в
кооперациите на:

www.cks.bg
Станете част от голямо-

то кооперативно семейст-
во! Пазарувайте и спече-
лете своята награда!

Главна Дирекция
"Търговия", ЦКС

Инициативата

„КООП - Заедно на пазар“:
Участвай и спечели!

Инициативата

„КООП - Заедно на пазар“:
Участвай и спечели!
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Ако кажеш за някой
нашенски политик, че е
"лицемер", само ще го
зарадваш.

Лицемерието се схва-
ща от повечето ни полити-
чески сурватки като
някакво висше изкуство,
достъпно за малцина, като
нещо, с което можеш да
се гордееш.

А всъщност нашите
ахмаци са си едни прости
фурнаджийски лопати,
нищо повече.

Във великия речник на
Найден Геров подобни
хора са наречени "двоели-
ки лопати".

Дяволът ме подръпна
за пеша, та погледнах там
за "лице" и "лицемерие". И
попаднах на краткия, но
изчерпателен портрет на
днешната ни политика.

Ето: "Няма лице, няма
сурат, не го е срам, не
зима от нищо, мига".

"Видиш му лицето, не
му видиш сръдцето".

"Бял на лице, черен на
сръдце".

"Плюйни ми на ръката,
та да тя (те) помажа на
лицето" - това вероятно се
отнася до привичките на
Чорбаджиите/Лидерите,
макар че днес те направо
плюят по лицата на свои-
те си хора.

А много често те сами
успяват да се заплюят.

Ето, от ВМРО бяха
"против" опрощаването на
дълговете на Мюфтийство-
то. Това е един от многото
случаи, когато всъщност
тяхното "против" означава
"за". Така действа двоели-
ката лопата".

Някой зевзек трябва да
направи списък на "несъг-
ласията", на фалшивите
бунтарства на войводите/

Ìëàäèòå íå ÷åòàò. È íå ñå èíòåðåñóâàò îò ïîëèòèêà. Èäåàëíè óñëîâèÿ çà Âúçõîäà íà
Ñåêòàòà. Ïîëàãà èì ñå ñâîáîäàòà - äà áúäàò ïàñèâíè, îò÷àÿíè, íàïúëíî îòêàçàëè ñå,
àìïóòèðàíè îò åëåìåíòàðíî ëþáîïèòñòâî, îáà÷å îìàÿíè îò äèìà íà íàðãèëåòî

Ëèöåìåðè - áåëè íà
ëèöå, ÷åðíè íà ñúðöå

Кеворк КЕВОРКЯН

лопати - и направо ще им
видим робските сръдца/
сърца.

Обаче никой няма да
си губи времето за това -
у нас всички са наясно с
притворствата на Полити-
ческата Секта. И някак си
живуркаме редом: просто-
людието в катуна си,
Сектата - в страховете си,
цялата в плюнки.

ВМРО все е "против",
обаче и все подпира
бутовете на Властта - и
хората там никак не се
притесняват, че са стана-
ли за смях с дърварското
си лицемерие.

Обаче трябва да се
има предвид, че то е и
форма на преданост,
предназначена за Пади-
шаха.

Отдавна са си извади-
ли сърцата и са ги изси-
пали в краката му. Могат
да са "против" до свърше-
ка на света.

Универсалната Захари-
ева пък си е направо
троелика лопата.

Преди време, без да й
мигне окото, тя каза, че
българите, които емигри-
рали, вече били по-малко,
в сравнение с тия, които
са завръщали тук. Което
си беше чиста лъжа, но
не й обърнаха особено
внимание, свикнали са й
вече на госпожата.

Сега очаквам всеки
момент тя да запърха
около скорошното изс-
ледване на ГАЛЪП за
тенденциите сред млади-
те българи.

Разбира се, медиите,
особено телевизиите,
веднага надуха фанфари-
те, те са им непрекъсна-
то подръка, ето как: "Все
по-малко млади българи
планират да емигрират в
чужбина".

Радост за душата,
плюйни ми на ръката, та
да помажа по лицето
телевизионната публика.
Захариева ще пърха,
обаче фактите зад загла-
вието са позорни.

Казано от сръдце,
младите българи направо
са оскотели: немалка част
от тях (до 29-годишна
възраст) не обичат да
четат, не бързат да започ-
нат самостоятелен живот
и не се интересуват от
политика - само 7% от
анкетираните проявяват

интерес към нея. Пак
толкова - само 7%! - си
търсят активно работа,
отгоре на всичко са
убедени, че трябва да
имаш късмет, за да си
намериш. 65% от младите
още живеят в дома на
родителите си. И най-
стряскащото: всеки пети
младеж въобще не чете,
включително и тези с
висше образование.

Готово: сготвени са -
по образ и подобие на
Лопатите.

И след всички тези
факти трябва да си
недонаправен, за да се
чудиш защо не искат да
емигрират.

За какво му са на
Света тези отчаяни хора,
какво да ги прави, защо
изобщо да ги приобщава.

Дори да са напълно
безкнижни, младите все
могат да си направят
простата сметка, че там
никому не са нужни.

Те са пределно обезве-
рени и е въпрос само на
време тяхната отчужде-
ност да прелее в нещо
друго.

Спокойно: това няма да
е някаква съпротива, дори
вяла, тя се ражда през/
посредством четенето.

Да видим сега как ще
се разтече плюнката по
лицето на Лицемерите.

Те, естествено, ще
представят крушението
като победа - нали ви
казвахме да не четете,

вижте ни нас докъде
стигнахме, наплюнчени, но
какво толкова.

Ей толкова са нахални
опаковчиците на Лъжата.
И винаги предпочитат да
се взират в отделни
отломъци от Пропадането,
а не в цялостната картина.

Хубаво - младите
предпочитат да вегетират
тук, вече нямат смелост
да се преборят "навън" -
ами тогава, какво е обяс-
нението, че циганите -
нашите - се изселват по
цели махали в Германия.

Например Столипино-
во се настанява в Дуис-
бург, научихме това от
"Репортерите на Би Ти Ви"
и така десоциализира
този германски град.
Каква радост за нашите
Лопати!

Утре ще кажат, че това
е знак за единението ни
с Европа…

Тъй. Младите не четат.
И не се интересуват от
политика. Идеални условия
за Възхода на Сектата.

Младите нямат предс-
тава какво е нормалният
живот, нормалността
сякаш не им се полага.

Полага им се свобода-
та - да бъдат пасивни,
отчаяни, напълно отказа-
ли се, ампутирани от
елементарно любопитст-
во, обаче омаяни от
дима на наргилето.

Каква магия им напра-
виха, за да ги превърнат в
такава пихтия.

И какво става с "Душа-
та на страната", ако изпол-
звам думите на Еманюел
Карер - какво става,
когато само 7% от младите
обръщат внимание на
Лопатите, а все по-малко
от тях четат (нещо си)?

В крайна сметка, те са
образа на Прехода, тази
безподобна Уличница,
родени са сякаш от Нищо-
то, все това ги убеждават
- а напред, в далечините,
виждат катуните от Столи-
пиново, които превземат
Света; и те се оказаха по-
смели.

Петър Увалиев, този
знаменит българин, нари-
чаше емигрантите ни
"никъдници". Каквото и да
постигнеш "там", все те
разяжда горестта.

Е, сега "никъдниците" са
тук, навсякъде край нас…

Маркес казва на едно
място в "Спомен за
моите тъжни проститут-
ки": "Забравиха телом и
духом мечтите, докато
действителността не им
даде урок, че бъдещето
не е това, което са
мечтали, и тогава откри-
ха носталгията…".

За нашия случай с
младите, сякаш е по-
уместно да кажем: откри-
ха Безнадеджността.

А Лопатите сякаш са
получили някак разреше-
ние от Господ да не им
обръщат внимание.

От сайта
www.kevorkkevorkian.com
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Áåñíèòå àìàçîíêè
Ó÷èëèùåòî íå å â ñúñòîÿíèå àäåêâàòíî äà ðåàãèðà íà ïðîÿâèòå íà àãðåñèÿ,
çàùîòî íÿìà åôåêòèâíè èíñòðóìåíòè äà èì âúçäåéñòâà

По някаква извратена
ирония, точно на 8 март в
Ловеч се сбиха Барбара и
Франческа. Хванаха се за
косите, предполага се
заради момче. Седмоклас-
ничката Барбара е извест-
на с проявите си на
агресия в училището.
Водят я със специални
образователни потребнос-
ти, майка й Севда не е
съгласна, детето й просто
имало "нерви". Всъщност
тя няма и как да знае
какво точно му има на
детето, защото на практи-
ка го отглежда училището,
в което пребивава ежед-
невно от 8 до 16 часа.
Учителите правят каквото
могат, с момичето работи
ресурсен специалист,
който единствен може да
реагира адекватно на
"нервите" на Барбара.
Колегите му действат
първосигнално - като
възпитателя Георги Димит-
ров, който дори беше
арестуван заради употре-
беното насилие над моми-
чето (нанесе му няколко
удара в опит да го откопчи
от съперничката). Бившият
борец подаде оставката си
и разказа, че в същия ден
тийнейджърката се е
сбила с още няколко души,
дори налетяла на учителка.
Имаме майка, която оче-
видно няма капацитет да
отглежда детето си, и
училище, в което търпят
агресията на Барбара,
защото е със специални
потребности. Имаме,
разбира се, и видеоклип
от боя - заснет и пуснат в
социалните мрежи, както
си му е редът напоследък.

Малките жени обаче не
само скубят косите си, те
раздават юмруци и ритни-
ци, както се случва дни
по-късно в Габрово в едно
друго видео. Спортистката
обяснява на педагогичес-
кия съветник, че нямала
намерение да избухва,
била провокирана. Все
пак си осигурява "опера-
тор", който да заснеме
"постиженията" й и явно
няма нищо против разп-
ространението на кадрите.
Те само утвърждават
статута й на войнстваща
амазонка сред приятели и
съученици. И на нея не й
е за пръв път. И нея
търпеливо я понасят
връстници и учители.

Най-шокиращото дока-
зателство за

дремещата у тийней-
джърките агресия

обаче е случаят в плов-
дивското училище. Пок-
рай него разбрахме, че

дъвката може да бъде
сериозен мотив да те
наръгат с нож. Една
десетокласничка прави
забележка на друга, че
много мляска: "Стига си
мляскала, ма!" - послед-
ната се засяга. Конфлик-
тът ескалира. Намесва се
педагогическият съветник
в училището. Никакъв
ефект. В крайна сметка
обидената ученичка
взема нож от столовата
(с лъжата да си обели
ябълка) и наръгва прия-
телката, с която се псуват
през целия ден, при това
толкова вулгарно, че след
това ги е срам да повто-
рят какво са си казали
пред разследващите.

Какво се случва с
момичетата? Каквото и с
момчетата. От години
констатираме, че агресия-
та сред децата нараства.
Пишат се стратегии,
имаме визия по проблема
и дори пътна карта как да
го решим. Училищата вече
са "оборудвани" с психо-
лози и педагогически
съветници и въпреки това
няма тенденция на спад в
проявите на агресия,

която дори нараства сред
момичетата.

Има някои общи неща в
трите случая. Девойките
са пренебрегвани от
родителите си, а

отглеждането им е
оставено на училището.

А пренебрегването,
както разбрахме от Нацио-
налната програма за
превенция на насилието
сред децата 2017-2020, е
вид насилие и е "доказа-
телство за неуспеха на
родителя да осигури
развитието на детето си".

Второ, училището не е
в състояние адекватно да
реагира на проявите на
агресия, защото няма
ефективни инструменти да
им въздейства. В общия
случай ученичките са
порицани и с тях продъл-
жават да работят с проти-
воречив успех педагоги-
чески съветници и психо-
лози. Крайни мерки като
изключването се прилагат
изключително рядко, не е
хуманно и винаги може да
бъде атакувано от НПО-та
и медии. Училищните
ръководства разполагат с

възможности като индиви-
дуално обучение и пре-
местване в друг клас,
които също до момента не
са приложили, вероятно
притеснени от възможни
обвинения в непедагогич-
ност. В един от случаите
имаме дори дете със
специални образователни
потребности. Нали си
представяме какъв вой ще
настане, ако такова дете
бъде отстранено?

Трето,

децата живеят в интер-
нет. Там градят статуса
си сред връстниците.

Там си създават конф-
ликти и пак там разпрост-
раняват видеа с "подвизи-
те си". Възможността да
видиш и качиш видео с
каквото и да било съдър-
жание, без да бъде цензу-
рирано, значително увели-
чава вероятността да
бъдат популяризирани
негативни модели на
поведение. Подготвяш си
публика, осигуряваш си
някой да снима, жертва
винаги ще се намери и
после пускаш в мрежата
горещото видео. Така
утвърждаваш статута си
на корава кучка.

Да се върнем на роди-
телите. Проучване сред
подрастващите, публикува-
но през 2012 г., показва
високи нива на агресия
при момичетата още на
8-9-годишна възраст - 50%,
срещу 56% при момчетата
на същата възраст. Друга
констатация на изследва-
нето е, че агресията при
момичетата е най-силно
изразена в интервала 15-

17 години и многократно
се увеличава в сравнение
с предишни периоди. С
напредване на възрастта
момичетата стават по-
агресивни от момчетата.

Обяснение може да
бъде намерено в данните
на Агенцията за социално
подпомагане, цитирани в
Националната програма
за превенция на насилие-
то сред децата 2017-2020.
През 2015 г. в Отделите за
защита на детето са
регистрирани общо 1839
случая на насилие срещу
деца - 930 срещу момчета
и 935 срещу момичета.
Преобладава физическото
насилие - в 733 от случаи-
те. Следва психическото
насилие - 406, и пренеб-
регването - 406. 1224 от
проявите на насилие са
регистрирани в семейст-
вото.

Най-честият извършител
на насилие е майката -
в 587 от случаи,
в 481 - бащата.

Значително по-рядко
насилието над дете се
извършва от друго дете -
262-ма са регистрираните
случаи, 107 деца са били
жертва на насилие от друг
близък.

Подобна е картината и
според данните на лицен-
зираните доставчици на
социални услуги за деца,
жетви на насилие, през
същата година. Организа-
циите са работили с 1213
деца. Това, което прави
впечатление, е, че най-
много жертви на насилие
при 8-11-годишните има
сред момичетата - 264
случая, срещу 179 при
момчетата. Нивото остава
високо и при 12-16-годиш-
ните. Източникът на наси-
лие, в повечето случаи,
отново е в семейството.

Всъщност у нас все
още се смята, че педаго-
гическото шамарче е
просто начин да припом-
ниш кой къде стои в
семейната йерархия.
Щом така утвърждаваме
статута си на родители,
няма защо да се чудим,
че от малкото момичен-
це, което е било пошляп-
вано с възпитателна цел,
пораства тийнейджърка,
която скубе коси,
раздава юмруци и ритни-
ци, и публикува подвизи-
те си в интернет. Също с
възпитателна цел - да
знаят съучениците й къде
стои в училищната йе-
рархия.

Милена ПЕТКОВА

От НЮЗ.БГ
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Панкреасът е жлеза с вът-
решна секреция, която е раз-
положена напречно върху зад-
ната стена на коремната
кухина. Има продълговата
форма, наподобяваща грозд
с дължина около 14-18 сан-
тиметра. Тежи 80-90 грама
и се състои от няколко от-
дела - глава, тяло и опаш-
ка. Главата се намира вдяс-
но, в извивката на дванаде-
сетопръстното черво, и е на-
сочена надолу, докато оста-
налите части са разположе-
ни по-нависоко хоризонтал-
но и завършват на нивото
на далака (слезката).

Туморите на панкреаса се
срещат сравнително рядко,
обикновено се откриват труд-
но, лечението им невинаги
е ефективно и това води до
висока смъртност. Годишно
в България се регистрират
около 700 нови случая, като
мъжете са повече от жени-
те. Заболяването заема 3%
от всички ракови заболява-
ния у нас. Преживяемостта
на лекуваните пациенти след
първата година е 18%, а след
петата - едва 4%.

Има няколко епидемиоло-
гични проучвания, които са
доказали, че има връзката
между заболяването и реди-
ца фактори като възрастта
(по-често се среща в напред-
нала възраст), пола (сред за-
болелите преобладават мъ-

Рак на панкреаса! А сега накъде?
жете), расата (чернокожите
и евреите боледуват по-чес-
то), наднорменото тегло, ра-
ботата с вредни химикали
(петролни продукти, орга-
нични разтворители и т.н.)
и вредните навици (сред пу-
шачите болестта се среща 3
пъти по-често).

Както вече стана ясно, от-
криването на тумори на
панкреаса в ранни стадии е
изключително трудна зада-
ча. Проблемът е, че симп-
томите се появяват тогава,
когато туморът вече е нап-
реднал значително и е обх-
ванал околните органи. Чер-
вената лампичка трябва да
светне при появата на тъ-
па, постоянна болка около
пъпа или централно под реб-
рената дъга. Често тя се раз-
пространява към гърба, ня-
ма връзка с ритъма на хра-
нене, засилва се в легнало
положение и нощем. Нама-
лява при свиване на коле-
нете и притискането им към
корема.

Жълтеницата пък е късен
симптом. Започва с пожъл-
тяване на склерите на очи-
те, след което ангажира ус-
тата, ноктите и накрая ко-
жата. Този тип иктер се на-
рича обструктивен поради
създаването на механична
пречка за оттичане на жлъч-
ката, защото каналът е преп-
речен от тумора. И тук тряб-

ва да се направи уточнени-
ето, че наличието на жълте-
ница при липса на запуш-
ване на протока от туморна
маса е белег за чернодроб-
ни метастази. Тогава черни-
ят дроб може да е с уголеме-
ни размери, твърд и с не-
равна повърхност на долния
си ръб.

Добре е да се знае, че го-
ляма част от храносмилател-
ните ензими, отделяни в
дванадесетопръстника, се
произвеждат от панкреаса.
Жлъчката също има неза-
менима функция в разграж-
дането на мазнините и мас-
тноразтворимите витамини.
Ето защо намаляването на
панкреасните ензими и
жлъчни компоненти (при
притискане на жлъчните ка-
нали) може да доведе до на-
рушено разграждане на хра-
нителните вещества. В ре-
зултат на това се наблюда-
ва редукция в теглото, отпад-
налост, неприятна миризма
на фекалиите, които плуват
по повърхността на водата
в тоалетната чиния. Разст-
ройването на бактериална-
та микрофлора в дебелото
черво от процесите на фер-
ментация на неразградени-
те въглехидрати пък може да
доведе до подуване на коре-
ма, газове и къркорене на
червата.

Каква е причината за

описаните симптоми? За да
си отговорят на подобен
въпрос, лекарите най-напред
разговарят много внимател-
но с пациента и установя-
ват какви точно са оплаква-
нията му и откога ги има.
Провежда се преглед, назна-
чават се анализи на кръв,
урина и екскремент. При
съмнение за злокачествено
образувание в панкреаса
обикновено се назначават и
изследвания - туморни мар-
кери СА-19-9 (карбохидратен
антиген 19-9), ТРА (тъканен
плазминогенен активатор) и
СА50 (карбохидратен анти-
ген 50). Диагностичните
възможности на тези тесто-
ве са в рамките на 70-80%,
което налага използването и
на други диагностични ме-
тоди.

При доказване на диагно-
зата се налага хирургично
лечение. В случаите, когато
туморът е отстраним, най-
често се използва т.нар. опе-
рацията на Whippel, или пан-
креатодуоденектомия. При
нея се отстранява главата на
панкреаса заедно с целия
дванадесетопръстник, жлъч-
ния мехур и канал и поня-
кога част от стомаха. Краят
на жлъчният канал и тези
на панкреаса се свързват с
червата за оттичане на жлъч-
ни и панкреасни сокове.
Операцията е подходяща в

10-15% от случаите и е свър-
зана с доста усложнения (ин-
фекция, кървене, самосмила-
не на пакреаса). Смъртност-
та достига до 15%, а 5-го-
дишна преживяемост в този
случай до едва от 10%.

По хирургичен начин мо-
же да се отстрани и целият
панкреас заедно с жлъчния
мехур и канал, далака, част
от тънките черва и стомаха.
Операцията се нарича тотал-
на панкреастомия. Тя също
е високо рискова и при нея
след операцията трябва да се
използват инсулин и панк-
реатични ензими.

При ендокринни тумори
пък се използва операция,
наречена дистална панкре-
астомия, при което се отст-
ранява опашката на панк-
реаса.

Оперативното лечение се
прилага и в случаите, кога-
то не може да се отстрани
туморът радикално, но се на-
лага да се облекчат симпто-
мите на заболяването. Хи-
рургичен байпас пък се пра-
ви, ако има запушване на
жлъчните пътища от тумо-
ра. Оперативно жлъчният
канал се извежда и свързва
с червата, заобикаляйки ту-
мора. Другият вариант е да
се постави стент (тръбичка)
в жлъчния канал за осигу-
ряване оттичането на жлъч-
ката от обхванатия от тумо-
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ра канал.
При болки, неповлиява-

щи се от медикаменти, мо-
же да се прережат нервите,
по които се предават болко-
вите импулси, или да се ин-
жектират с алкохол. Ако сто-
махът е обхванат от тумора
и не може да функционира,
то тогава може да се напра-
ви стомашен байпас. При
него незасегнатата част от
стомаха се свързва с черва-
та, заобикаляйки тумора.

Обикновено се назнача-
ва и лъчетерапия, която мо-
же да се проведе както пре-
ди, така и след оперативно-
то лечение. С оглед подоб-
ряване на лечебните резул-
тати лъчетерапията може да
се комбинира и с химиоте-
рапия, уточняват специалис-
тите. По думите им самос-
тоятелното използване на
лъчетерапията може да на-
мали болката и да удължи
живота на болните.

В последно време в ня-
кои центрове се използва ин-
траоперативно облъчване с
високо енергийни частици
(електрони), при което тумо-
рът се облъчва, без това да
засегне околните органи.
Страничните ефекти от ле-
чението включват кожни
промени на мястото на об-
лъчването, както и гадене,
повръщане, обща отпадна-
лост и т.н.

Химиотерапията най-чес-
то се използва в случаите,
когато ракът е обхванал
околните органи или има
дистантни метастази. Стан-
дартната терапия включва
използването на цитостати-
ци. Добре е да се знае оба-
че, че препаратите за хими-
отерапия не премахват ту-
мор, но редуцират оплаква-
нията на пациентите и удъл-
жат живота им, когато се из-
ползват в комбинация с хи-
рургична намеса и лъчете-
рапия.

Страничните ефекти от
химиотерапията включват
гадене и повръщане, разра-
няване на устната лигави-
ца, податливост към инфек-
ции поради намаляване на
белите кръвни клетки в кръв-
та, безапетитие, отпадналост
и лесно изморяване, без съ-
ществено натоварване.

Постарайте се да во-
дите здравословен живот
- не пушете, не прекаля-
вайте с алкохола, не ро-
бувайте на лакомията си.
Ако все пак се чувствате
зле и имате страхове за
раково заболяване, непре-
менно посетете личния си
лекар.

Ïîñòîÿííî ëåêàðñ-
êî íàáëþäåíèå

Много важен компонент
в терапията на раково бол-
ните е контактът с лекува-
щия и спазването на гра-
фиците за контролни прег-
леди. Чрез контролни изслед-
вания може да се установи
какво е здравословното със-
тояние на пациента и няма
ли опасни моменти в раз-
витието на болестта му. По
преценка на лекаря могат да
се направят поредица от

прегледи и изследвания,
например пълен анализ на
кръв, урина и екскремент,
флуорография, компютърна
томография. Ако пациентът
почувства необичайни сим-
птоми, нови измерения на
болката или други отклоне-
ния от обичайното си със-
тояние, той не трябва да ча-
ка планираната дата на кон-
тролния преглед, а без от-
лагане да се свърже с лека-
ря си.

Èíòåãðàòèâåí
ïîäõîä íà ëå÷åíèå

Преди всичко болният
трябва да разбере, че диаг-
нозата рак не е равнознач-
на на смърт! След шока от
поставянето на диагнозата
рак на панкреаса изключи-
телно важно е болният да не

който той изчезва напълно.
Първостепенно внимание
при лечението се отделя на
повишаване на качеството
на живот на болния и из-
ползване на природосъоб-
разни методи на лечение.

Преди изготвяне на тера-
певтичната програма за все-
ки отделен болен с помощта
на съвременните диагностич-
ни методи се прави цялост-
на оценка на функционално-
то състояние на организма,
размера на туморното обра-
зувание и стадия на заболя-
ването. Изготвя се диетич-
на програма, основно насо-
чена към елиминиране на
животинските мазнини, въг-
лехидрати и токсични фак-
тори от хранително естест-
во и за снабдяване на орга-
низма с необходимите му

Êàêâî ïðåäñòàâëÿ-
âà ðàêúò
íà ïàíêðåàñà?

Панкреасът е важна част
от храносмилателната сис-
тема. Тази задстомашната
жлеза се състои от два типа
тъкани, изпълняващи корен-
но различни функции. Една-
та се грижи за производст-
вото на храносмилателни ен-
зими, а другата - на инсу-
лин, който контролира ни-
вата на кръвната захар. При
определени фактори клетки-
те на панкреаса могат да му-
тират и да започнат да рас-
тат неконтролирано. А това
води до рак.

Çíàöè è ñèìïòîìè
Понякога ракът на

ДИАГНОСТИКА
 Пълна кръвна картина
 Изследване на урина и

фекалии
 Туморни маркери СА-

19-9, ТРА и СА50
 Взимане на тъкан за

биопсия
 Лапароскопия

СТАДИИ НА РАКОВОТО
ЗАБОЛЯВАНЕ

 Оперативен (I или II
стадий) - при него туморът
може да бъде отстранен по
хирургичен път

Локално напреднал (III

остава сам и да не губи на-
дежда. Добрата психологи-
ческа нагласа за борба с
тежкото заболяване сама по
себе си е мощен лечебен
фактор и изискване, без ко-
ето не може да се очакват
сериозни лечебни резултати
и при най-добрата лечебна
тактика.

Не бива да се забравя, че
всеки организъм притежава
сериозни регенеративни въз-
можности, които при подхо-
дящо стимулиране могат да
променят сериозно хода на
терапията и изхода от забо-
ляването. Именно в това е
и същността на интегратив-
ния подход на лечение.

Първата стъпка е да се
преустанови растежът на ту-
мора. След това усилията
трябва да се насочат към рег-
ресия на тумора и евентуал-
но достигане до стадий, в

витамини и минерали.
Специално внимание се

обръща и на психологично-
то състояние на болния.
Препоръчва му се психоте-
рапия, медитация, упражне-
ния за вътрешен самоконт-
рол, йога, хипноза и дори
терапия с музика.

Основен и водещ метод в
цялостната програма е ин-
сулин-потенцираната тера-
пия (ИПТ). Тя се определя
съобразно хистологичната
диагноза и чувствителност-
та на тумора към различни
цитостатици. Към лечение-
то се добавят и медикамен-
ти, насочени към подобря-
ване на функцията на отдел-
ните органи и системи, отс-
траняване на токсичните
продукти от организма и
доставка на жизнено важни
витамини и минерали.

панкреаса не дава никакви
признаци и затова лекарите
често наричат тази болест
"тиха и потайна". А когато
все пак тя протича с някак-
ви симптоми, трябва да се
следи за:

 Болка в областта на ко-
рема

 Пожълтяване на очите
 Загуба на апетит и тег-

ло
 Хронична умора
 Чести депресии
РИСКОВИ ФАКТОРИ
Най-важните от тях са:
 Тютюнопушене
Напредване на възраст-

та
Хората с тъмен цвят на

кожата
 Наличието на хрони-

чен панкреатит
 Работа с химикали
Фамилна обремененост

стадий) - при него е нужно
комбинирането на хирургия
с химио- или лечетерапия

Метастазиращ (IV ста-
дий) - въпреки терапията
прогнозите обикновено са
много лоши

УПРАВЛЕНИЕ НА
ЗАБОЛЯВАНЕТО

 Научете всичко за за-
боляването

 Следете каква и колко
силна болка ви измъчва

 Променете хранител-
ния си режим

 Пийте повече плодови
сокове

 Откажете се от вредни-
те си навици като тютюно-
пушене и злоупотреба с ал-
кохол

ТЕРАПЕВТИЧНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ

В начален стадии е задъл-
жително да се направи опе-
рация. Преди или след нея
могат да бъдат назначени
няколко цикъла лъчетерапия.
Химиотерапията се прави
след хирургичната намеса,
но като цяло прогнозите не
са много добри - само една
малка част от пациентите ус-
пяват да преживеят 5-годиш-
ния период.

Операция - зависи от ло-
кацията и размера на тумо-
ра, както и от това дали е
обхванал съседни органи
или не

Лъчетерапия - облекчава
болката и може да се прове-
де както преди, така и след
оперативното лечение

Химиотерапия - най-чес-
то се използва в случаите,
когато ракът е обхванал
околните органи или има
дистантни метастази
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Едни от най-големите от-
крития в медицината са нап-
равени през XX век след по-
явата на модерните техно-
логии и електронните мик-
роскопи. Така най-накрая
учените са успели да изслед-
ват процесите на инерция в
невроните. Днес вече се
знае, че нервната система
регулира почти всички фун-
кции в човешкия организъм.
А тя за съжаление често
страда от възпаления и дру-
ги увреждания.

Тилната (окципитална)
невралгия е една от най-чес-
то срещаните диагнози в мо-
дерния свят. Нещо повече -
това е основната причина за
честите главоболия при го-
ляма част от пациентите. Но
за да се разбере какъв е ме-
ханизмът на това страдание,
трябва да се познава много
добре човешката анатомия.

Специалистите обясня-
ват, че болката възниква по-
ради притискане на окципи-
талния нерв в областта на
врата, който върви между
втори и трети шиен преш-
лен. Тя се увеличава след фи-
зическо натоварване или
нервно напрежение. Но ако
не става дума за тилна нев-
ралгия, то този дискомфорт
във врата може да е симп-
том на далеч по-сериозен
проблем - като инфаркт или
мозъчен тумор например.

Много пациенти погреш-
но смятат, че тяхната болка
е знак за мигрена, защото
обикновено ги боли глава-
та. Но това не е точно така.
Между двете заболявания
има съществена разлика,
обясняват специалистите.
Невралгията в областта на
врата се развива вследствие
на травми, възпаления, на-
личие на неоплазми, про-

Как да се справим
с болката?

дължително неестествено по-
ложение на главата, преох-
лаждане в тила, отслабване
на мускулите на шията,
стрес, преумора и т.н.

Симптомите обаче не се
различават много от тези на
стандартната невралгия. Па-
циентите се оплакват най-
често от болка в гръбнака,
главоболие, безсъние и до-
ри гадене. Именно това ги
кара да си мислят, че имат
мигрена.

Самолечението може да
доведе до по-сериозни проб-
леми. Ето защо е най-добре
съветите да бъдат дадени от
специалист. Преди това оба-
че трябва да се постави пра-
вилната диагноза. Пробле-
мът е, че и голяма част от
медиците могат да бъдат под-
ведени от симптомите и да
решат, че става дума за хро-

нично главоболие.
Така или иначе обаче

първото нещо, което трябва
да се направи, е да се

намали болката. Тя може
да бъде толкова тежка, че чо-
век да не може да заспи. Как-
то стана ясно обаче, диском-
фортът е вторичен проблем.
Ето защо наред с болкоус-
покояващите, нестероидните
противовъзпалителни меди-
каменти и мускулните релак-
санти лекарят трябва да наз-
начи и нужните изследвания,
за да се уточни произходът
на проблема. Рентгеновите
изследвания, както и компю-
търната или магнитно-резо-
нансната томография могат
да помогнат в получаването
на по-точна картина за па-
тологичния процес.

След доказването на ди-
агнозата е възможно да се

наложи оперативно лечение.
Преди него обаче специалис-
тите се опитват да решат
проблема чрез включването
на физиотерапевтични про-
цедури като нагревки и ма-
сажи. За да се облекчи въз-
палението и да се намали
отокът, пък се назначават
противовъзпалителни лекар-
ства. Всичко това облекчава
дискомфорта, но така или
иначе след време се налага
операция. С помощта на хи-
рургичната интервенция се
постига декомпресия на тил-
ния нерв.

Íàðîäíè ñðåäñòâà
çà çàùèòà

Има много народни ре-
цепти, които с успех се спра-
вят с болката в шията. Ако
не обичате да пиете лекарс-
тва или не усещате облекче-
ние от предписаните ви про-
тивовъзпалителни средства
и анестетици, можете да из-
пробвате някоя от следните
рецепти:

1. Направете си масаж
със сок от черна ряпа. За да
си го направите, вземете 200
грама ряпа, настържете я на
ренде и изстискайте сока.
Получената течност се втри-
ва всеки ден в областта на
шията.

2. Компресът със здравец
също върши чудеса. Върху
вълнено парче плат сложете
няколко листа от здравец и
още толкова от репей. След
това сложете на врата и фик-
сирайте с няколко парченца
лейкопласт. Можете да зави-
ете врата си със шал, за да
се затопли.

3. Отварата от лайка об-
лекчава болката. Нужно е са-
мо да се свари една шепа
изсушена лайка в един ли-
тър вода. Пийте от тази теч-

ност 3 пъти на ден. Напит-
ката действа успокояващо.

Тилната невралгия е мно-
го неприятно заболяване, ко-
ето е съпроводено с ясно из-
разена болка. За да се отър-
вете от него, първо трябва
да установите истинската
причина за увреждането на
нервните влакна. Диском-
фортът може да бъде предиз-
викан от тумор, увреждане
на втори и трети шиен преш-
лен и т.н.

Ïðèòèñêàíå íà îê-
öèïèòàëíèÿ íåðâ

В задната част на глава-
та има нерв, който се нари-
ча окципитален. Той се дви-
жи по продължението на мус-
кулите, които придържат че-
репа към началото на ший-
ните прешлени.

СИМПТОМИ
Внезапна, пулсираща

болка, като удар от електри-
чество

Дискомфорт, който се ха-
рактеризира с постоянно
главоболие

Спонтанни тласъци на
болка, която отшумява и пак
се появява

ПРИЧИНА
Притискане на нерва

вследствие на неестествена
поза на главата

Студена струя въздух, ко-
ято духа във врата и води
до възпаление

Отслабване на мускулите
на шията или други някак-
ви причини

ЛЕЧЕНИЕ
Консервативно - масажи

и нагревки на шията
Медикаментозно - изпис-

ването на няколко вида ле-
карства

Оперативно - отстранява-
не на причината за притис-
кане на нерва

Невралгията в тила
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ЧЕТВЪРТЪК
приложение
ЗА ДОМА13. ÊÚÙÀÒÀ

Повечето домове са изпълнени
със свежи, зелени и пъстро цъфтя-
щи стайни растения в саксии. Ня-
кои  от цветята красят гостната, дру-
ги са в дневната, има също в спал-
нята и кухнята или на балкона. В
офисите също има саксии. Знаем ли,
обаче, каква енергия излъчват цве-
тята у дома, пречат или помагат?
Какво е най-подходящото растение
за конкретна стая и съчетава ли се
положително с нас и нашия харак-
тер или може да предизвика конф-
ликти? Въпроси, на които ще дадат
отговор едни от най-често среща-
ните цветя в дома ни:

Áåãîíèÿ
Цъфти с изключително голямо

разнообразие - бяло, розово, черве-
но. Влияе положително и ще ви на-
кара да забравите проблемите. Сти-
мулира раждането на нови идеи, ини-
циативи и желания. Влиянието й мо-
же да се засили, ако саксиите с това
цвете, са повече от една. Може да се
отглежда във всяко едно помещение,
където хората се нуждаят от топлина
и подкрепа - в детски градини, при
възрастни хора и т.н.

Äðàöåíà
Приличащо на дръвче с твърдо

стъбло и корона с тънки или дебели
листа, то често се нарича и палма,
но истинското му име е драцена. Мо-
же да израсне почти до тавана на

Енергията на цветята
големина, после да се среже и раз-
сади при желание. Рядко цъфти, оби-
чайно се случва при по-възрастно
растение. Драцената ще ни зареди
с много енергия и сила, оптимизъм
и хармония. Дръвчето е сред най-
предпочитаните за отглеждане у до-
ма, тъй като дава много положи-
телно настроение и емоция, като из-
пълва с тях цялата стая и се усеща
още от вратата.

Íîëèíà
Нолината е друг вид саксийно

растение, което се предпочита от по-
младите домакини, тъй като не цъф-
ти в домашни условия, а по-въз-
растните по традиция харесват цъф-
тящите. Въпреки липсата на цвят,
тя е много ефектна с удебеления си
къс ствол, подобен на дръвче бон-
зай и туфата светлозелени, тънки
листа отгоре. Докато драцената за-
режда и възбужда, то за нолината е
типично, че успява да успокоява. За
това е много подходяща за изнер-
вени хора и напрегнати малчуга-
ни. Помага за решаването на ста-
ри, затлачени проблеми.

Êàêòóñ
Кактусите са харесвани както за

вкъщи, така и за офиса. Тъй като в
повечето случаи саксийките са малки
и компактни, хората отглеждат по ня-
колко, което засилва влиянието им.
Смята се, че обират негативната
енергия, излъчвана от компютрите,
затова и често са подарък за офиси.
Бодлите им, обаче, ги правят агре-
сивни, поради което и енергията им
е бодлива и може да създаде напре-
жение и скандал. По тези причини
не са добра идея за спалня или детс-
ка стая, а дори и в дневната, където
искате да почивате. Смята се, че кол-
кото по-тънки бодли има растението,
толкова повече бодливо напрежение
може да създаде във въздуха. Какту-
сите могат да причинят и депресия.
Подходящи са за остъклени балкони
и коридори, защото предпазват дома
от външна негативна енергия.

Õàìåäîðåÿ
Хамедореята е нежна и красива

палма, която цъфти с жълти цвето-
ве. Това растение е подходящо за
тези, които искат да се съобразят с

всички, опитват се да угодят вся-
чески, но за себе си имат ниска са-
мооценка. Палмата ще повлияе по-
ложително на тези хора, помагайки
им да изградят по-високо самочувс-
твие и самоуважение. Много добре
подхожда за офиси и канцеларии
или в хола вкъщи, защото дава ед-
на добра атмосфера на разбирател-
ство и спокойствие.

Äåêîðàòèâåí ïèïåð
Роднина на пипера, но в ума-

лен, джобен формат, растението рад-
ва очите с яркочервените си чушле-
та със заострена форма, с които е
обсипано, подобно на плодчета.
Влиянието на саксийката върху чо-
век най-добре се усеща от около три
метра. Помага за придобиване на
повече мотивация, а също и при
ниско кръвно налягане. Действа из-
ключително добре за съсредоточа-
ване, затова е много подходящо за
офиса. Избухливите по природа хо-
ра, е хубаво да го избягват. Не би-
ва също да се поставя в детската
стая или в спалнята, където има
нужда от спокойствие.

Õëîðîôèòóì
Хлорофитумът е истински водо-

пад от зеленина, среща се или изця-
ло в зелено или в зелени и жълто-
бели райета и почти няма институ-
ция или дом, където да не присъст-
ва, тъй като е безкрайно невзискате-
лен и непретенциозен за отглежда-
не. Той е с изключително позитивна
енергия и неутрализира всички от-
рови във въздуха, като изцяло го пре-
чиства и освежава. Мощта му е ог-
ромна и може да се увеличи и още,
ако си вземете няколко саксии. Мо-
же да го поставите навсякъде и ще
ви донесе само добри усещания и
настроение. По тези причини е мно-
го добър подарък за новодомци.

Õðèçàíòåìà
Много оптимизъм и добро наст-

роение носят есенните хризантеми,
приличащи на голяма топка цвят.
Едри или ситни, жълти или черве-
ни, цветовете носят усмивки на все-
ки, който ги погледне. Произхож-
дат от Канарските острови. Смята
се, че енергията на цветето се за-
силва с неговия цъфтеж.

Êðîòîí
Кротонът не цъфти като хризан-

темата, но е не по-малко смайващ
с цветовете на листата си, които,
подобно на паунски опашки, пре-
ливат в жълто, зелено, оранжево и
червено. Идва от Югоизточна Азия.
Растението провокира към действие
хората, на които им липсва иници-
атива, дава им мотивация и ги за-
режда с импулси в работата. Ще пов-
лияе добре, ако искаме да получим
признание на работното място.

Öèêëàìà
Сърцето ви ще работи по-добре

в присъствието на циклама. Краси-
вото цвете с розови цветове ще по-
могне и на кръвообращението ви и
ще ви накара да се усещате обича-
ни. Ако имате повечко саксии с цик-
лами, действието им ще се увеличи.

Äúðâîòî íà æèâîòà
Приличащо на дръвче, с удебе-

лено стъбло и месести листа, то ид-
ва при нас от Южна Африка и но-
си добро настроение на собствени-
ците си. Говори се, че то обещава
не само дълголетие, подобно на име-
то си, но и ще съдейства за повече
пари в портфейла.

Äèôåíáàõèÿ
Красавица с големи жълто-зелени

или жълто-бели листа, но и отровна.
Въпреки това добре стимулира умст-
вената дейност и мозъка, помага за
по-голяма съсредоточеност и по-доб-
ра работа.

Êàìåëèÿ
Ако сте притеснителни и неуве-

рени, то камелията ще ви даде нови
сили. Цветето влияе положително
и ако имате проблеми в леглото. Ще
накара притежателите си да бъдат с
повече самочувствие и да се усещат
красиви и щастливи.

Êàëöåîëàðèÿ, ÷åõúë÷å
Радост, щастие и активност носи

така нареченото чехълче, което е в
цветове, обагрени в жълто и черве-
но и прилича на весел клоун. То ще
помогне на тези, които са по-вглъ-
бени в себе си.

От "Фрамар"
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ЧЕТВЪРТЪК
приложение
ЗА ДОМА14. ÀÑÒÐÎËÎÃÈß

Всички обичат жените Ри-
би, защото:

1. Те са забавни. Жената
Риби ще направи живота ти
интересен. С нея никога ня-
ма да ти е скучно. Тя гледа
света с очите на дете. И в
това се крие чарът й. Спо-
собна е да се изненадва неп-
рекъснато и от всичко. Спо-
собна е да вижда необикно-
веното в обикновеното. Спо-
собна е да живее истински.
И увлича останалите след се-
бе си. С жената Риби се чув-
стваш по-млад, по-енерги-
чен, по-щастлив. Тя ще ти
припомни как да се забав-
ляваш, истински, от сърце,
без задръжки - и без да мис-
лиш за това как изглеждаш
в очите на останалите, без
да мислиш за възрастта си,
без да мислиш за нищо...

2. Те са романтични. Же-
ната Риби може да превър-
не в романтик и най-закле-
тия скептик. Тя знае коя е
любимата ти музика и ще
ти я пусне, докато си във
ваната. Няма да забрави да
запали и свещи. И извед-
нъж ще разбереш, че си се
лишавал от нещо толкова
просто, а в същото време

Внимавайте с тях
Вижте седемте най-важни предупреждения, ко-

ито трябва да знае всеки, който е решил да си
има работа с представителка на зодия Риби.

1. Интуитивна е и вярва на инстинктите си
повече от всичко. Дори не прави опит да лъжеш
Рибата, защото тя веднага ще те хване. Как знае,
че лъжеш ли? Защото го усеща с цялото си съ-
щество. Инстинктите ми дори са ми спасявали
живота веднъж, когато бях съвсем малка. Имах
лошо предчувствие и не се качих в колата при
баба си, без да си давам сметка точно защо,
получих нервен пристъп и започнах да убежда-
вам майка си да не ме пуска и да ме остави при
себе си. Тя се съгласи и пет минути по-късно
стълб падна върху колата на баба ми на мястото
до шофьора, където щях да стоя аз. Поуката: не
се съмнявай в интуицията на Рибата.

2. Много е емоционална. Душата на жената
Риба е в постоянна бойна готовност да се раз-
вълнува до степен на сълзи. Ако трябва да сме

Той е страстен, емоцио-
нален, впечатлителен, про-
менлив и нестабилен. Той е
изключително чувствителен
към обкръжението си, има
дарбата да привлича хора-
та. Той е много сензитивен,
често вижда околните не та-
кива, каквито са, а такива,
каквито той би искал да ги
види.Привличат го индиви-
ди, които се различават от
всички останали. Мъжът Ри-
би е голям мечтател, но меч-
тите му често са нереални.
Неговият характер е много
противоречив, може да го
разбере само този, които го
познава отблизо и го оби-
ча. Мъжът Риби не е висо-
комерен и егоцентричен. Да
забравите такъв човек е не-
възможно, но и да се опи-
шат всичките му качества е

Жената Риби
толкова прекрасно... Или ще
те хване за ръка и ще ти
покаже залеза от терасата.
След това ще те прегърне и
безмълвно ще сложи глава-
та си на гърдите си. И ти
ще разбереш, че в този мо-
мент това е единственото
място, на което искаш да бъ-
деш. С единствената жена,
с която искаш да бъдеш...

 3. Те са страстни. Жена-
та Риби цялата гори от
страст. Тя е перфектната лю-
бовница - отворена е да екс-
периментира, да научава но-
ви неща, да преоткрива сво-
ите усещания... И те прово-
кира да правиш същото. Тя
винаги е различна - поня-
кога нежна и срамежлива,
понякога дива и властна. Но
винаги много страстна. Же-
ната Риби знае как да дос-
тавя удоволствие на парт-
ньора си. И на себе си.
Просто защото знае как да
вибрира на едни честоти с
него. За нея сексът не е
просто физическо изживява-
не. За нея сексът е най-вече
емоционално преживяване.

4. Те са мечтателки. Же-
ната Риби мечтае непрекъс-
нато. И мечтите й са зарази-

телни. Погледът й винаги е
устремен към хоризонта нап-
ред. Тя не се задоволява с мяс-
тото, на което се намира. Не
се задоволява с постигнатото
до момента. Не се задоволя-
ва с мечтите, които е реали-
зирала. Жената Риби има
нужда от нови предизвикател-
ства и нови територии, кои-
то да покорява. За нея да си
жив значи да не спираш да
мечтаеш. Да не спираш да се
развиваш. Да не спираш да
вършиш напред.

5. Те са състрадателни.
Жената Риби притежава ог-
ромно сърце, което е способ-
но на огромна съпричаст-
ност. Тя буквално усеща бол-
ката на другия. И затова е
готова да направи всичко,
каквото може, за да я облек-
чи. Дори когато става дума
за напълно непознат човек.
Жената Риби е чувствител-
на и интуитивна. Тя е щед-
ра и се раздава, без да се
замисли, дори когато не й е
поискана помощ. За нея чо-
вечността не е въпрос на из-
бор, а на призвание.

 6. Те са всеотдайни. Же-
ната Риби се посвещава из-
цяло на хората, които оби-

ча, и на нещата, с които се
захваща. Тя се потапя цяла-
та в задачата, която е пос-
тавила пред себе си. И ня-
ма значение дали това зна-
чи да организира изненада
за рождения ден на люби-
мия мъж, или да реализира

поредния проект, който й е
възложен в офиса. Жената
Риби знае, че за да бъде до-
волна от себе си, трябва да
даде всичко от себе си. И го
прави.

7. Те са просто... неверо-
ятни!

Мъжът Риби

напълно честни, това може да бъде изключител-
но досадно на моменти. Изразява се и в силно
развита емпатичност - започва да плаче на се-
кундата, ако някой друг се разплаче. Дори и да
мрази човека.

3. Обича да мързелува. В природата й е да
остане да си лежи в леглото след обяда през
уикендите. Няма друго нещо, което да обича по-
вече от вечер, прекарана на дивана с голяма
чиния паста и филм. За нея това е по-забавно
от всеки клуб и дискотека.

4. Изключително грижовна е. Дори на мо-
менти прекалено грижовна. Тя просто иска да е
сигурна, че си добре. Понякога се чувствам като
на разпит с приятеля си - задавам милиони въп-
роси: "Взе ли си ключовете? Телефона? Порт-
фейла? Ял ли си днес? Какво искаш да вече-
ряш?" По-силно е от мен, грижовна съм, макар
и да се дразня сама на себе си.

 5. Няма да се страхува да си отиде, ако не се
отнасяш с нея добре. Жената Риба категорично
не иска в живота си негативното и определено
не я е страх да си тръгне от токсична връзка

или приятелство. Никога не съм била способ-
на да разбера как другите хора успяват да под-
държат изпълнени с драма отношения с прия-
тели или партньори, които постоянно ги пре-
дават и не се отнасят с тях с уважение. Рибата
няма да изтърпи това.

6. Сама си е най-лошият враг. Понякога в
нея надделява самосъжалението. Може да я от-
криеш да стои сама в тъмното да се тормози
какво е можело и трябвало да стане в дадена
ситуация, или пък да съжалява за нещо, което
е казала или направила. Тя е най-жестокият си
критик, което означава, че често ще се налага
да й припомняш колко е прекрасна всъщност.

7. Губи се в собствените си мисли. Резулта-
тът? Хората често ми казват, че съм им изг-
леждала като абсолютна кучка в началото, ко-
гато сме се запознали. Може да ти се сторим
дистанцирани, но всъщност сме много мили и
любвеобилни под мрачната повърхност. Зато-
ва се старай да връщаш към реалността от вре-
ме на време своята Риба и тя ще ти бъде безк-
райно благодарна.                          Dama.bg

не по-малко трудна задача,
тъй като той е неуловим,
тайнствен и загадъчен. Не-
говият вътрешен свят е тол-
кова сложен и богат, че да
се разбере в дълбочина съв-
сем не е лесно. Този свят е
много объркващ и той не е
готов да пусне в него дори
най-близките и обичани хо-
ра.

Ëþáîâ
Любовта заема важно

място в живота на мъжа Ри-
би. На него му харесва прос-
то да обича, да очаква сре-
ща, да бъде влюбен и да чув-
ства желание да защитава
своята любима. Той се ста-
рае колкото се може повече
да удължи периода на ухаж-
ване, представящ се за мно-
го внимателен, 15
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        любящ и неустоим
мъж. По този начин е спо-
собен да привърже към се-
бе си всяка жена, никой не
може да устои на неговия
чар. Любовта за мъжа Ри-
би трябва да бъде роман-
тична, но дори ако той хвър-
ли в краката ви сърцето си,
не разчитайте на прекале-
но голяма привързаност.
Мъжът Риби е твърде въз-
приемчив и лесно се подда-
ва на влияние. Той не пра-
ви голяма разлика между
любов, привързаност и ро-
мантика. Не се страхува да
показва своята любов и при-
ятелство на хората около се-
бе си, обаче от време на вре-
ме става студен като лед. Не
се плашете, впечатлителни-
ят мъж Риби лесно си про-
меня настроението. Той е не-
поправим идеалист, мечта-

ещ за преданост и абсолют-
на вярност. Най-лошото за
него е да бъде отхвърлен от
този, който наистина го е
обичал. Не всяка жена е
способна да разбере този
романтичен, нежен и чувст-
вителен мъж.

Áðàê
Бракът за мъжа Риби е

решителна стъпка в живота
и често той не е готов да я
направи. Но, след като по-
падне в "мрежата", в брака
той става смирен, бързо
свиква с положението си и
силно се привързва към же-
на си. От мъжа Риби може
да излезе прекрасен съпруг,
много верен и предан, на
който да разчитате и в ра-
дост, и в тъга. В негово ли-
це ще имате приятел, парт-
ньор, член на семейството,

който ще направи живота ви
специален. Мъжът Риби е
способен на големи жертви
в името на семейството си
и жената, която обича. Из-
невяра никога няма да ви
прости, той ще си тръгне от
вас, без колебание. За деца-
та, бащата Риби ще бъде ка-
то жива книга с приказки, с
него ще им бъде много за-
бавно.

Ñåêñ
Мъжът Риби е сексуален,

еротичен, чувствен, но бър-
зо се уморява. Ето защо, в
леглото не е много активен,
предпочита да остане паси-
вен и да бъде ръководен.
Секс в неудобна обстанов-
ка, набързо - не е в негов
стил. Той се нуждае от ком-
форт и съответната атмос-
фера. Сексът за него е нещо

много интимно, съдържа в
себе си целия свят. Доста
често мъжете Риби предпо-
читат групов секс. Най-доб-
рата партньорка за един мъж
Риби е тази, която съумее
да осъществи неговите фан-
тазии. Безразличен към сек-
суалните ограничения, той
иска опитен партньор. Мъ-
жът Риби обича, когато же-
ната бавно го съблича с въз-
хищение. Фонова музика,
романтична обстановка са
важни компоненти на ус-
пешната интимна среща.
Дълбоко в себе си, той не е
много уверен в своите мъж-
ки качества, така че не иска
да носи отговорност за пъл-
ното удовлетворение на пар-
тньорката си. Тантрически-
ят секс, който учи хората да
удължават удоволствието си
и в който партньорите се от-

варят един за друг, е желан
от мъжете, родени под зна-
ка на Риби.

Èäåàëíàòà æåíà
Мъжът Риби се нуждае от

някой по-рационален и
трезв в действията си, откол-
кото е самият той. Важно е
партньорката му да разбира
неговите възгледи за живо-
та. От голямо значение за
мъжа Риби е дали околните
ще приемат неговото моми-
че (съпруга) или не. В една
връзка най-важна за него е
взаимната подкрепа - той
обича да се грижи за жена-
та, която обича, но също та-
ка в отговор иска да получи
не по-малко грижи и обич.
Ако се разбирате интуитив-
но помежду си - това е вече
залог за успешни отношения
с мъж Риби.

Емоционалният
романтик

Ако мъжът Риби иска да се движи напред,
най-добре е да не се връща безкрайно към сво-
ите предишни и неосъществени мечти. Това не
означава, че е слаб духом. Просто отделя мно-
го време на своите фантазии, а не се захваща
сериозно за истинските дела. Ако успее да се
отскубне от фантазиите си, той ще попадне в
реалния свят и ще започне да мисли как да
прави бизнес и да заработи нещо повече. Има
остър ум и когато започне да работи в реално
време, може да бъде сигурен, че ще намери пра-
вилното решение.

Мъжът Риби никога не се отнася с преду-
беждение към хората. Ако дава съвет на няко-

го, това означава, че е преживял именно такава
ситуация, в която е попаднал човекът до него.
Дори да го излъжат, той не осъжда постъпката,
а се стреми да разбере каква е била причината.
Той не обвинява другите за своите неудачи. Аб-
солютно надежден е, приятелите му могат да му
доверяват всякакви тайни.

Мъжът Риби е идеален слушател. По-добре е
да не бъде претоварван от близките си с много
проблеми. Той е много състрадателен и докато
не намери най-доброто решение на дадения проб-
лем, няма да се успокои. Попива негативната
енергия на хората около себе, в резултат на кое-
то сам страда много повече от другите. За него е
добре понякога да прекарва време сам, за да
може да възстанови силите си и спокойствието
си.

Ако поиска да бъде сам, не го безпокойте.
Тези хора имат нужда да остават със себе си,

нуждаят се от лично пространство, където да
избягат от действителността.

Трудно ще излъжете и подведете мъж Риби.
Той много лесно може да ви вкара в заблужде-
ние и да ви манипулира. Способен е да лъже,
но това е лъжа, с която по-скоро има за цел да
не показва твърде много от себе си. Безвредна,
показваща склонността му да живее в света на
фантазиите.

Ревността не е основна черта на неговия
характер. Той вярва безрезервно на своята по-
ловинка, но очаква и от нея вярност.

Като правило мъжът Риби не е много вни-
мателен с финансите и това трябва да се прие-
ме като факт. Добре е, ако близките му станат
пример за пестеливост, рано или късно той ще
ги последва. Бързо копира доброто от хората,
които цени и уважава, така че е необходимо
някой да го научи на икономии.

14
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Àìåðèêàíñêè áóðãåð Îld timer
(îò åäíî âðåìå)

ПРОДУКТИ за 3 порции: 200 г телешка кайма,
200 г смлян телешки език (от задната част), 2
бр по 140 г питка за бургер, 2 правоъгълника по
50 г остър чедър кашкавал - , 2 ч.л. горчица, 2
шайби кромид лук, 1/2 ч.л. сол, 1 щипка черен
пипер.

Смесват се телешката кайма, свареният и
смлян телешки език, черният пипер и се оформят
две на тънко приплескани кюфтета. Намазват
се с мазнина и се изпичат на умерена температура
на грил тиган или на скара, до желаната готов-
ност.

Питките се разрязват на половинки и се
изпичат в същия тиган или на скарата. Намазват
се от вътрешната страна с горчица. На долната
питка се поставя лука, следва кюфтенцето, върху
което се поставя чедъра и се похлупва с горната
част от питката. Бргера се консумира с пържени
картофки и любимата ви напитка.

Завършва Техникума по хранително-вку-
сова промишленост във Враца през 1997
година. Няколко години работи като по-
мощник готвач по българското Черноморие
и през 2007 година заминава за Съединените
щати с мечтата да работи желаната
професия.

Изминават няколко трудни години - из-
хранва се като строителен работник и
шофьор, докато през 2010 година доказва
уменията си, и е назначен като главен готвач
в ресторант "Механата".

Следват още няколко български заведения
в Чикаго, щата Илинойс.

От 2014 година до момента работи като
главен готвач в един от елитните ресто-
ранти в Чикаго - “Балканика”.

- Вержи, от колко години си в Америка!
- През 2007 година получих зелена карта и

от тогава вече 12 години съм там.
- Какво те накара да се качиш на самолета

и да тръгнеш през океана?
- Обичам работата си и мечтаех да готвя в

голямо, луксозно заведение. И ето 12 години
по-късно мечтата ми се сбъдна.

- Лесно ли се живее в Америка?
Не. В никакъв случай. Много се работи там

и никак не е лесно, но пък за разлика от
България, мотивацията там е много подобра.

- Работиш като главен готвач в едно от
луксозните заведения в Чикаго, само българска
кухня ли предлагате?

- Заведението се казва “Балканика”. Готвим
не само български ястия. По-скоро средизем-
номорски, но предлагаме и традиционни ястия
от България, Турция, Румъния. Абе всички

От този дом във Враца Вергил Иванов
тръгва и пресича океана към страната на
неограничените възможности.

вкусотии от Балканите.
- Вярно ли е, че големите готвачи си имат

професионални тайни, които не споделят с
никого?

- Да така е! Но това не са тайни, защото
всичко зависи от продуктите. Казва се
кулинарно изкуство. Добрият готвач се ражда.
Учи се, разбира се, но усетът за добрия вкус
той си го има. На всеки континент и регион
продуктите имат свой специфичен вкус в
зависимост от почвата и климатичните условия.
Изкусният шеф преценява вкуса и тогава
ястието става уникално. То това едва ли може
някой да го напише като дефиниция или
кулинарна тайна.

- Ще дадеш ли няколко свои рецепти за
нашите читатели?

- Разбира се. За вас душата си давам, камо
ли рецепти.

Ñàëàòà ñ ïå÷åíè êàëìàðè

ПРОДУКТИ: 150 г микс от листни салати, 5-
6 чери доматчета, 1 калмар (суров- около 200 г),
60 г зехтин, 1/2 лимон, 1 щипка риган, 1/2 ч.л.
захар, 1 скилидка чесън, 1/2 ч.л. сол.

Калмарите нарежете на шайби. От зехтина,
лимона, ригана, захарта, солта и чесъна
пригответе дресинг. Разделете го на две и с едната
половина залейте калмарите и ги оставете за 20
минути за да се овкусят. След това изпечете на
умерена фурна за около 20 минути. През това
време поставете нарязаните листни салатати и
разполовените чери доматчета в подходящ съд и
върху тях изсипете шайбите изпечени калмари.
Поръсете със втората половина от дресинга и
сервирайте.

Òåëåøêà ïúðæîëà íà òèãàí
ïî ñåëñêè

ПРОДУКТИ: 1 телешка пържола - около 200
г, 30 г олио, 2 стръка пресен лук, 2 с.л. едросмляна
лютеница, 2 скилидки чесън, 1 ч.л. брашно, 50 мл
бяло вино, 100 г гъби печурка, 2 щипки сол, 1
щипка черен пипер, 1 с.л. мед.

Пържолата се овкусява със сол и черен пипер
и се овалва се в брашното.

Олиото предварително се загрява в тигана.
Поставя се пържолата и се запържва от едната
страна, след което се обръща и към нея се добавят
ситно нарязаният чесън, гъби и зелен лук. Когато
е почти готова се залива с бялото вино и се
похлупва за около 2-3 минути.

Котлонът се намалява на най-ниската степен
и се добавя едросмляната лютеница и медът.

Ако има нужда се добавя и малко водичка.
Похлупва се отново и се готви още 10 минути.

Ïå÷åíè çåëåí÷óöè
ïî ñðåäèçåìíîìîðñêè

ПРОДУКТИ: 500 г пресни картофки, 250 г
зелен фасул, 250 г карфиол, 250 г моркови, 1 с. л.
морско сол, 1/2 ч.л. черен пипер, 1/2 ч.л. риган, 1
щипка мащерка, 100 г зехтин, 1/2 ч.л. сух чесън.

Зеленчуците се нарязват на кубчета, а карфи-
олът се накъсва на розички. Всичко се смесва с
подправките и се изсипва на тънък слой (около
2 сантиметра) в подходяща тавичка. Пекат се в
предварително загрята фурна на 2000 С, за около
30 минути. По желание, преди сервиране се
поръсват с лимон. Подходящи са за основно
блюдо по време на пости или като гарнитура
към риба и леки меса.

Âåðãèë Èâàíîâ:Âåðãèë Èâàíîâ:

От Враца до Чикаго,
без мечти назад
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Àíè Ñïàí÷åâà - ñòðîèòåë
íà áúëãàðñêàòà ïðîñâåòà
Äíåñ äúëãîãîäèøíàòà ïðåäñåäàòåëêà íà Ñúþçà íà áúëãàðñêèòå ó÷èòåëè ïðàçíóâà
ñâîÿ þáèëåé, çàîáèêîëåíà îò ëþáîâòà è óâàæåíèåòî íà ñúðàòíèöèòå

Днес своя юбилея праз-
нува изтъкнатата просветна
деятелка и общественичка
Ани Спанчева. Събрала по-
читта и любовта на близки-
те, на многобройните коле-
ги, на съидейниците от ре-
диците на Българската соци-
алистическа партия, Ани
Спанчева днес прави сим-
волична равносметка за дос-
тойно изживени години на
съзидание, на завидната
енергия, която влага и днес
в битките за социална спра-
ведливост и за историческа-
та истина за близкото ни ми-
нало. В своето поздравление
от името на Политически
клуб "Единство", на който е
един от основателите и член
на ръководството, съратни-
ците й пишат: "Ние, твоите
приятели и другари, те поз-
дравяваме най-сърдечно.
Твоят трудов път е богат и
ползотворен. С безкористна-
та си отдаденост на нашия
идеал с високото чувство за
дълг и отговорност, ти се рад-
ваш на уважението на хора-
та. Честит и благословен да
бъде твоят празничен ден!".

Ани Спанчева е родена на
21 март 1934 година в Со-
фия. Завършва инженерство
във ВМЕИ "Ленин" (днес Тех-
нически университет) в Со-
фия. Работи като инженер в
софийския завод "Христо
Смирненски", където е изб-
рана за секретар на Завод-
ската комсомолска органи-
зация. В редовете на Димит-
ровския комсомол заема от-
говорните постове на завеж-
дащ отдел "Работническа
младеж", секретар на Софий-
ския градски и на Централ-
ния комитет на Комсомола.

Като един от обаятел-
ните и харизматични
младежки лидери,
Ани Спанчева е и сред пър-
вите жени, заемащи отговор-
ни постове в годините на со-
циалистическото съзидание,
когато с бързи темпове бъл-
гарската жена навлиза в
сферите на производството,
духовния живот, държавно-
то управление. Високо приз-
нание на деловите и полити-
чески качества на Ани Спан-
чева е фактът, че едва на 32
години е избрана за канди-
дат-член на Централния ко-
митет на Българската кому-
нистическа партия. Преизби-
рана е от другарите си на
тази висока позиция на още
четири партийни конгреса и
е сред дългогодишните учас-
тници в партийното ръковод-
ство. От 1968 до 1977 г. е за-
местник-министър на народ-
ната просвета, а от 1977 до
1988 г. е председател на Съ-
юза на българските учители.

В тези 20 години тя има за-
бележителен личен принос
за просветното дело в най-
успешните му години. Тогава
България е страна с нулева
неграмотност и нулево отпа-
дане на децата от училище,
на завидна материална ба-
за на средното, професио-
налното и висшето образо-
вание, а нашата нация бе ед-
на от най-четящите и знае-
щите в света. Тогавашно нас-
тояще, но за съжаление,
днешно далечно минало бя-
ха класациите на ООН, в ко-
ито България заемаше 27-28-
о място по индекс на човеш-
ко развитие (сред първите в
Европа, пред много от раз-
витите капиталистически
страни), както и класацията,
показваща, че по коефици-
ент на интелигентност мла-
дите българи бяха на второ
място в света, малко след
Израел.

Показателни са статисти-
ките за развитието на бъл-
гарското образование в то-
зи период.

Висока е грижата за
просветните кадри,
в системата
навлизат млади
и способни кадри,
завършили полувисше и вис-
ше педагогическо образова-
ние. Високият авторитет на
средните училища е засви-
детелстван от желаещите да
продължат обучението си в
тях след VІІІ клас - този про-
цент е над 93 % през 1980 г.
Голямо развитие имат учи-
лищата по изкуствата, за
спорта, професионалните
училища, на особено висо-
ко ниво е социалната грижа
за подрастващите - специ-
ални училища, грижа за би-
та и благосъстоянието на уче-
ника, за неговото възпита-
ние в общочовешки добро-
детели като родолюбие, чес-
тност, стремеж да помагат на
другите, да бъдат трудолю-
биви и ученолюбиви. В спек-
търа на професионалното об-
разование влизат 80 про-
мишлено-технологически,
селскостопански, търговски,
инфраструктурни, хранител-
но-вкусови и други области
с над 190 специалности. Та-
ка младите българи излиза-
ха от училищата подготвени
за живота, да упражняват
достоен труд, да бъдат съз-
датели на блага.

Особено показателна е и
друга цифра - на фона на
днешните по-малко от 60 000
първолаци, тогава прагът на
училището в различни годи-
ни са прекрачвали до близо
130 000 деца.

В този процес на съзида-

ние на българската просве-
та и духовност Ани Спанче-
ва е имала шанса да бъде
както административен ръко-
водител, така и синдикален
лидер. И ако днес между
власт и профсъюзи има из-
копани барикади, а управля-
ващите се държат сякаш да-
ват подаяния на учителите и
училищата (измъчени пари
за увеличени заплати и ре-
монти), то тогава държавата
и профсъюзите са част от
един отбор - с общ интерес
да се гради социално общес-
тво, бюджетът да влага сред-
ства за подобряване на бла-
госъстоянието на човека. С
името на Ани Спанчева се
свързват редица подобрения
в материалната база, на со-
циалния и битов статус на
българския учител. В профе-
сионалните среди тя продъл-
жава да бъде пример за гри-
жа към проблемите на хора-
та, за енергия и професио-
нализъм.

В тези години Ани Спан-
чева на обществени начала
е член на ръководството на
Движението на българските
жени и на бюрото на Цент-
ралния съвет на Български-
те профсъюзи.

Ани Спанчева е искрен
приятел на Русия,
на руския народ
и руската култура,
дългогодишен член на Общо-
народния комитет за бълга-
ро-съветска дружба. Много-

то обществени ангажимен-
ти, завидната кариера не
пречат на Ани Спанчева да
е грижовна майка и баба
на син и дъщеря, на внук
и внучка.

В последните години на
социалистическия период
Ани Спанчева сменя поп-
рището и става дипломат
в посолството на България
в Москва, където се зани-
мава с проблемите на об-
разователното сътрудни-
чество. А това е широко по-
ле на дейност, свързано с
хиляди българи, учащи се
в необятния Съветски съ-
юз - ученици, студенти,
докторанти.

След промените Ани
Спанчева е един от хиля-
дите достойни обществени-
ци и ръководители от пе-
риода на социалистичес-
кия градеж, чиито знания
и потенциал бяха с лека
ръка пропилени от "свои"
и чужди. В името на кри-
воразбрана перестройка
или на псевдодемократич-
но обновление, те бяха из-
вадени от управлението на
държавата, а на тяхно мяс-
то дойде цяла кохорта от
нагли кариеристи и безум-
ци-разрушители. Не е тай-
на, че под диктовката на
външни сили една от пър-
вите сфери, които бяха
подложени на "реформа-
торска" разруха, бе имен-
но образованието. На те-
зи външни сили с колони-
заторски амбиции не им

трябваше нито социална
държава, нито знаещ и
мислещ народ. Учителска-
та професия загуби своя
някогашен престиж, масо-
во навлязоха чалгата и оп-
ростачването, култа към
лесните пари и грубата си-
ла. Отделен проблем е
пълзящото обезбългарява-
не на младите - от учебни-
ците изпадат Паисий и
Софроний, Вазов и Ботев
са свити до минимум, но
за сметка на това настъп-
ва "Америка за България",
мултикултурната псевдото-
лерантност и джендърът.
Българските учители стач-
куваха за по-достоен жи-
вот, за европейски запла-
ти, а управляващите висо-
комерно нарекоха протес-
та им "седянка". Както и в
здравеопазването, така и
в просветата и културата,
властва лъжлив космопо-
литен "морал" и груба сче-
товодителска сметка. Ни-
ма новите властници нямат
и мъничка част от визията
на предишните - че здра-
вето и просветата са чо-
вешко право и благо, а не
стока, плащана и доплаща-
на по "пътека" или делеги-
ран бюджет.

В битката си за опаз-
ване на българската
просвета, срещу
разрухата
и антисоциалната полити-
ка на управниците ни Ани
Спанчева не е сама. Тя
продължава да бъде акти-
вен член на БСП, да бъде
един от най-дейните учас-
тници в живота на столич-
ния партиен Клуб "Единст-
во" към БСП - "Оборище",
който от години е център
на политически дебат и
инициативи в най-старата,
масова и идейна партия у
нас. Ани Спанчева и днес,
след повече от шест десе-
тилетия, отдадени на лява-
та идея, не е разколебана
в младежките идеали на
своето поколение. Навре-
мето големият Стефан
Продев на въпрос дали е
комунист и социалист бе
отговорил, че се чувства
преди всичко ремсист.
Всички, които познават
Ани Спанчева, знаят, че тя
по дух и борбеност си ос-
тава комсомолката от сто-
личния завод, която вяр-
ва, че по-добър живот за
хората е възможен и ще
се случи с нашите общи
идеали и усилия.

На многая лета!

Теофан
ГЕРМАНОВ
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Òðåòÿêîâñêàòà
ãàëåðèÿ ïðèþòè
ìàùàáíà
ðåòðîñïåêòèâà
íà Èëÿ Ðåïèí

Третяковската галерия
открива най-очакваната
изложба на годината - ог-
ромна ретроспектива на
Иля Репин 1844-1930 г.
Това е най-големият про-
ект от гледна точка на
подготвителната изследо-
вателска работа, мащаба
на междумузейното сът-
рудничество и обхвата на
представения материал.

Експозицията, разполо-
жена на три етажа на най-
големите изложбени зали
на Нова Третяковска гале-
рия, демонстрира творби-
те на майстора, създаде-
ни от 1870-те до края на
20-те години. Обхваща по-
вече от 50 години твор-
чество на Репин. Към най-
популярните картини, поз-
нати на всички още от дет-
ството и училищните учеб-
ници - "Бурлаки на Вол-
га", "Запорожци", "Тържес-
твеното заседание на Дър-
жавния съвет на 7 май
1901 г.", са експонирани
редица други творби на
майстора. Поради специ-
алните условия за съхра-
нение на произведенията
на хартия залите на гра-
фиката ще бъдат достъп-
ни за посещение до сре-
дата на юни. ç :

Íàêðàòêî
"Време за фолклор"
завладява с ритми
Ансамбъл "Чинари", "Мисте-
рията на българските
гласове", Стоян Янкулов -
Стунджи и "101 каба гайди"
ще излязат на сцената
заедно в спектакъла "Време
за фолклор". Концертът е на
15 април в зала 1 на НДК.
Именитите участници ще
представят най-добрите си
ефектни танци, песни,
музика и сола, преплетени
в 90-минутна истинска
фолклорна приказка. В нея
ще се включат още група
Еtnotix и трио "Булгарина".
Национален фестивал на
кукерите подготвят в
Калипетрово
Четиринайсетият национален
фестивал на кукерите се
подготвя в силистренското
село Калипетрово за 30
март. Организатори на
проявата са читалище
"Пробуда-1940" и кметство-
то в Калипетрово, със
съдействието на Силистрен-
ската община. Във фестива-
ла ще участват 11 кукерски
групи от страната. Ще
гостуват и кукери от
населеното с етнически
българи село Бранещи в
Румъния. Кукерската
традиция все още е жива в
Крайдунавска Добруджа.
Големи кукерски празници
има в селата Айдемир,
Кайнарджа, Средище,
Професор Иширково и
други селища в района.

Ìàðòèí Ïàíòåëååâ è Ðîìåí Ãàðèó
íà ñöåíàòà íà çàëà "Áúëãàðèÿ"

На 28 март в зала
"България" маестро Мартин
Пантелеев и Софийската
филхармония представят
концерт, съчетал съвремен-
ната музика на Джорди
Червело с класическата, но
все пак революционна за
времето си "Меса ди
Глория" на Пучини.

Събитието е световната
премиера на Концерта за
виолончело и оркестър на
Джорди Червело, изпълне-
но от виртуозния Ромен
Гариу.

Френският виолончелист
е известен със своя изклю-
чителен звук и усет към
фразировката. Лауреат на
големите международни
конкурси "Чайковски" -
Москва, "Ростропович" -
Париж, "Валентино Буки" -
Рим. Работил с диригенти
като Кристоф Ешенбах,
Жан-Марк Буфин, Стефан
Кардон. Партнирал си е с
Мстислав Ростропович,
Менахем Преслер, Жил
Апап, Филип Антремон,
Режи и Бруно Паские, в
прочутите концертни зали
на Мюзикферайн и Концер-
тхаус във Виена и Берлинс-
ката филхармония.

Ромен Гариу свири на
изключителен инструмент,

Îòêðèâàò èçëîæáà ñúñ ñúêðîâèùà íà Òóòàíêàìîí â Ïàðèæ
Изложба със съкровища

от гробницата на Тутанка-
мон, която се открива на
23 март в "Гранд ал" в пар-
ка Ла Вилет в Париж, мо-
же да стане главното кул-
турно събитие във Фран-
ция тази година.

Посетителите на "Тутан-
камон, съкровищата на фа-
раона" ще могат да разгле-
дат повече от 150 експона-
та - златни украшения, кин-
жала на фараона, гравюри,
скулптури, ритуални пред-
мети от гробницата на вла-
детеля на Древен Египет,
който е управлявал в пери-

изработен от Nicolai
Gagliano през 1760 г. "Ком-
позирах този концерт за
виолончело и оркестър
през 2016 - 2017 г. Исках да
изпълня една мечта на
френския виолончелист
Ромен Гариу, на когото е
посветена творбата" -
казва роденият в Барсело-
на Джорди Червело. Той е
цигулар и композитор,

чиито творби се изпълня-
ват с успех в Испания и в
редица други страни.

Голяма част от творчест-
вото му е инспирирана от
връзката му с цигулката.
За първи път привлича
внимание през 1970 г. с
Концертна фантазия за
цигулка и оркестър, изпъл-
нена в рамките на Декада-
та на каталунските компо-

зитори на Осмия Междуна-
роден музикален фестивал
в Барселона. Сред по-
късните му произведения
са симфоничната поема
"Към безкрая" по стихове
на Дж. Леопарди, солова
соната за виолончело "В
памет на Пабло Казалс",
Концерт за цигулка и
струнен оркестър, посветен
на Владимир Спиваков. ç

ода 1332 - 1323 г. пр. н. е.
Повечето предмети са от-

крити през 1922 година в
гробницата на Тутанкамон в
Долината на царете от бри-
танския археолог Хауърд
Картър. Една трета от тях за
първи път се изнасят от Еги-
пет. Холограма на Тутанкамон
разказва за всеки експонат.

Първата спирка на из-
ложбата, която се органи-
зира за 100-годишнината
от откриването на гробни-
цата на Тутанкамон, беше
в Калифорнийския научен
център в Лос Анджелис.

В Париж изложбата ще

продължи до 15 септември,
а след това ще премине в
други европейски и азиат-
ски музеи. Тя се организи-
ра в партньорство с Голе-
мия египетски музей, кой-
то ще отвори врати през
2022 г. близо до Хеопсова-
та пирамида в Гиза.

Изложбата "Тутанкамон,
съкровищата на фараона" е
първа и последна възмож-
ност уникалните богатства
да бъдат видени в САЩ, Ев-
ропа и Азия. През 2022 г. те
ще бъдат предадени за веч-
но съхранение на Големия
египетски музей. ç

"Äóõîâíà Ñîôèÿ" - ïðåç îáåêòèâà íà Äåñèñëàâà Êóëåëèåâà
Изложбата се открива

днес в галерия "Сердика" и
продължава 17 април.

 "Духовна София" или как-
ва енергия носи всяко духов-
но място в София? През
обектива на Десислава Ку-
лелиева ще видим как мир-
но съжителстват различни-
те религии в столицата. Ней-
ните фотографии са запеча-
тали образите на църкви,
храмове и манастири.

Дългогодишният фоторе-
портер на в. "24 часа" успя-
ва да улови магията на ар-
хитектурните детайли, съче-
тани със символите на ду-
ховността и да пресъздаде
по един неповторим начин
религиозното разнообразие
в града. Нейните творби,
принтирани на платно, са

неповторима съвкупност от
общи и близки планове, раз-
движеност на детайла и из-
ключителен усет към духов-
ността на различните рели-

гиозни храмове в столица-
та. "Организирахме тази из-
ложба по повод навършва-
нето на 140 години от обя-
вяването на София за сто-

лица на България. Името на
града ни идва от името на
късноантичната катедрала
"Света София", наричана
още "Светата Премъдрост
Божия", и това беше причи-
ната да покажа един разли-
чен поглед към града ни -
религиозните храмове. Со-
фия и България са пример
за етническа толерантност
и мирно съжителство на
различните религиозни об-
щности и така е било от ве-
кове. В града ни могат да
се видят както православ-
ни църкви, католически ка-
тедрали, така и Синагогата
и мюсюлманските храмове.
Изборът ми да покажа фо-
тографиите си в Галерия
"Сердика" също не е случа-
ен", коментира Кулелиева. ç
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Британската премиерка
Тереза Мей обяви, че е по-
искала отлагане на Брекзит
до 30 юни, предаде АП. "Пра-
тих писмо до председателя
на Европейския съвет До-
налд Туск, за да го инфор-
мирам, че Великобритания
иска удължаване на проце-
са по член 50 от Лисабонс-
кия договор до 30 юни", ка-
за Мей пред парламента в
Лондон.

Излизането на Великоб-
ритания от ЕС бе планирано
за 29 март. В обяснение, че
Мей няма да иска дълго от-
лагане на Брекзит в офици-
алното й писмо до Брюксел,
от "Даунинг стрийт" заявиха
по-рано, че: "Има основания
на парламента да се даде
малко повече време да на-
мери път напред, но хората
в тази страна вече чакат то-
ва да се случи близо 3 годи-
ни".

Според говорител на пре-
миерката хората са разоча-
ровани от провала на пар-
ламента да намери решение
и Мей споделя техните чувс-

ЕС и Турция
се нуждаят един от друг - без
Турция ЕС не може да бъде
геополитически актьор, а без
ЕС Турция не може да постигне
напълно интегрирана външна
политика и икономическо
развитие, заяви бившият
турски премиер Ахмет Давутог-
лу във Виена. В дискусия,
организирана от Института за
обществени науки, той каза
вчера, че "няма европейска
съдба без Турция, както и няма
турска съдба без Европа". Едва
когато всичко това съвпадне,
може да има нова стратегичес-
ка визия, заяви Давутоглу,
оценявайки също, че ЕС и
Турция не са конкуренти. Той
посочи, че Турция е "птица с
четири крила", като едното
крило е трансатлантическата
връзка с НАТО и САЩ, второто
крило е ЕС, третото са Русия и
азиатските сили, а четвъртото -
Техеран и регионалните сили.
Когато тези четири крила се
свържат, по думите му, птицата
ще може да лети много по-
бързо и сигурно.
Трима души
бяха ранени при земетресение-
то с магнитуд 5,5 по Рихтер,
станало вчера сутринта в
района на град Аджъпаям
(окръг Денизли, Югозападна
Турция). При труса са били
нанесени щети на около 50
сгради в Аджъпаям и селата в
района. Някои от сградите са
се срутили. Трусът е бил на
дълбочина 11,3 км, а след
труса са последвали 28
вторични труса, първите от
които със сила - 4,8; 4,5 и 4,2
по Рихтер. Преди земетресени-
ето с магнитуд от 5,5 са били
регистрирани 18 труса, които
са били с магнитуд до 3,7 по
Рихтер.
Робот
посрещна вчера гостите на
8-ото издание на Международ-
ния правителствен форум за
комуникации в изложбения
център в Шарджа, ОАЕ.
Въпреки страховития му вид и
всяващ респект ръст от над 2
м, десетки хора се струпаха
около робота, за да се снимат
с него. Гръмогласният хуманоид
със светещи сини очи разказа,
че на форума са се събрали 70
водещи експерти в областта на
медиите и комуникациите,
които ще вземат участие в 37
дискусии, обединени от темата:
"Поведенческа промяна към
човешко развитие".

Íàêðàòêî

:

Председателят на
Европейската
комисия Жан-
Клод Юнкер
заяви в Брюксел,
че исканата
отсрочка от
Тереза Мей - 30
юни - е след
датата на
евроизборите,
които са през
май. Юнкер
смята, че без
участието на
евродепутати от
Великобритания
институциите на
ЕС ще бъдат
изправени пред
"трудности и
правна несигур-
ност".

Ìèøåë Áàðíèå: Îòñðî÷âàíåòî óâåëè÷àâà
öåíàòà - èêîíîìè÷åñêà è ïîëèòè÷åñêà

Разглеждаме сериозно
възможността Бразилия да
стане член на НАТО или на

друг съюз, заяви амери-
канският президент Доналд

Тръмп пред журналисти,
след като посрещна в

Белия дом бразилския си
колега Жаир Болсонаро.

Тръмп отбеляза, че
отношенията между САЩ и
Бразилия са по-добри от

всякога. Пред журналисти-
те двамата лидери

размениха фланелки на
футболните отбори на
техните страни. Тогава

Тръмп каза, че все още си
спомня за Пеле.

Ëàâðîâ: Ñúêðàùàâàíåòî íà ÿäðåíèòå
îðúæèÿ âå÷å íå çàñÿãà ñàìî Ðóñèÿ è ÑÀÙ

Русия призовава САЩ и
другите западни страни да
се върнат към съвместните
усилия в областта на оръ-
жейния контрол, каза вче-
ра руският министър на вън-
шните работи Сергей Лав-
ров, цитиран от ТАСС. "Уве-
рен съм, че всички ние ще
успеем да намерим доста-
тъчно сили и мъдрост, за да
преодолеем кризата, да за-
пазим и укрепим съвремен-
ната система от междуна-
родни споразумения в об-
ластта на контрола над въ-
оръженията и неразпростра-

нението, като я допълним с
нови договорености", заяви
Лавров на пленарно засе-
дание на Конференцията по
разоръжаването в Женева.

В същото време той под-
черта, че процесът на сък-
ращаване на ядрените оръ-
жия на двустранна руско-
американска основа вече
се е изчерпал, както показ-
ва кризата около договора
за ракетите със среден об-
сег, и е необходимо да му
се придаде многостранен
характер, приемлив за
всички съответни държави.

Òåðåçà Ìåé ïîèñêà îò Áðþêñåë
äà îòëîæè Áðåêçèò äî 30 þíè

Снимки Интернет/Пресфото БТА

Лицето на индиец е покрито с цветен прах по време на празненствата
в Алахабад, в щата Утар Прадеш, които отбелязват индийския фести-

вал на цветовете. Празникът бележи началото на пролетта.

Лавров отбеляза също,
че Русия е открита за про-
дължаване на действието
на Договора за съкращава-
не на стратегическите на-
падателни оръжия (СНО-3),
въпреки че представители
на САЩ твърдят обратното.
В Москва не искат печал-
ната участ на Договора за
ликвидиране на ракетите
със среден и малък обсег
да застигне и СНО-3, чието
действие изтича на 5 фев-
руари 2021 г., каза той. "Ру-
сия е за продължаването му
за още 5 г. ç

тва. По закон Обединеното
кралство трябва да напусне
ЕС на 29 март - със или без
сделка. След изпращането
на писмото с искане за от-
лагане на Брекзит Мей ще
замине в четвъртък за Брюк-
сел, за да обсъди варианти-
те с европейските лидери.

В серия от гласувания във
Великобритания депутатите
отхвърлиха сделката на Мей
за Брекзит за втори път с
мнозинство от 149 гласа,
след това гласуваха против
излизане без сделка и нак-
рая поискаха отлагане на
Брекзит.

Опитът на Мей да внесе
сделката за гласуване за тре-
ти път беше осуетен от пред-
седателя на Камарата на об-
щините Джон Бъркоу, който
постанови, че това не може
да стане, ако тя не бъде про-
менена.

Главният преговарящ на
ЕС по въпроса с оттегляне-
то на Великобритания Мишел
Барние очерта условията,
при които Европейският съ-
вет би утвърдил молбата за

удължаване на срока за на-
пускането на британската
страна.

Барние заяви, че отсроч-
ването на британското на-
пускане удължава несигур-
ността и увеличава цената

- икономическа и полити-
ческа. Ако Великобритания
иска да напусне при дого-
ворени условия, постигна-
тото споразумение е един-
ствената възможност за то-
ва, каза той. ç
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Австралийският преми-
ер Скот Морисън съоб-
щи, че страната му ще
намали годишния си
прием на имигранти и ще
насочва новопристигна-
лите извън големите
градове към малки град-
чета в селските райони,
предаде ДПА. Квотата за
годишен прием ще бъде
намалена от 190 000 на
160 000 души за следва-
щите 4 години, каза той.

Ще бъдат въведени
също така нови визови
категории, които ще
задължават 23 000 квали-
фицирани мигранти да
живеят и работят поне
три години в малки
градове в селските
райони, преди да получат
право да кандидатстват
за постоянно жителство.
На чуждестранните
студенти ще се предлагат

Êâîòàòà ñå íàìàëÿâà îò 190 íà 160 õèëÿäè çà ñëåäâàùèòå
4 ãîäèíè, çàÿâè ïðåìèåðúò Ñêîò Ìîðèñúí

Гватемалски съд издаде
заповед за ареста на

кандидатката за президент
и бивш главен прокурор

на страната Телма Алдана.
Като главен прокурор

Алдана се бореше срещу
корупцията и злоупотре-
бите с власт. Сега сред

обвиненията срещу нея са
данъчни измами и

незаконно присвояване.
Във вторник Алдана

съобщи, че избирателната
комисия я е регистрирала
като кандидат за прези-

дент, давайки й имунитет.
През 2015 г. разследване

на престъпна мрежа в
гватемалската админист-

рация, водено от Алдана и
колумбийския адвокат

Иван Веласкес, доведе до
падането на президента

Ото Перес Молина.
Президентските избори са

насрочени за 16 юни.

Изявлението на австралийския премиер Скот Морисън идва в навече-
рието на парламентарните избори през май, една от темите на които е

недоволството на гласоподавателите от задръстването в големите
градове. Правителството на Морисън изостава в предизборните

анкети от опозиционната Лейбъристка партия.

Âåíåöóåëñêàòà îïîçèöèÿ îïèòâà äà
èãðàå ñ âîåííèòå ñðåùó Ìàäóðî

Дарига Назарбаева - най-голямата дъщеря на подалия оставка
казахстански президент Нурсултан Назарбаев - бе избрана вчера за

председател на Сената - горната камара на парламента. Това е
вторият пост в държавната йерархия в Казахстан. Дарига Назарбае-
ва е бивш председател на сенатската комисия по международните

отношения, отбраната и сигурността.

Контролираният от опо-
зицията венецуелски пар-
ламент одобри текст, кой-
то гарантира на военните,
които се откажат от подк-
репата за президента Ни-
колас Мадуро, че ще ос-
танат в армията и ще за-
пазят чиновете си при
евентуално ново правител-
ство, предаде АФП.

Това е поредният опит да
се лиши Мадуро от подкре-
пата на армията и да бъдат
убедени военните да заста-
нат на страната на Хуан Гу-
айдо, председател на пар-
ламента, който се самопро-
възгласи на 23 януари за и.
д. президент. Освен този

Àâñòðàëèÿ îáÿâè îãðàíè÷åíèÿ
âúðõó ïðèåìà íà èìèãðàíòè

Снимки Интернет/Пресфото БТА

текст е приет и проектоза-
кон за амнистия на воен-
ните, които се откажат от
подкрепа за сегашния пре-
зидент. Но до момента са-
мо 700 венецуелски военни
са дезертирали в Колумбия
и Бразилия. Нито един от
тях не е с висок ранг.

Националното събрание
на Венецуела - еднокамар-
ният парламент, който е
под контрола на опозици-
ята - назначи нови дипло-
матически представители
на страната в още 6 дър-
жави по света. Страните в
списъка са България, Ве-
ликобритания, Унгария, Ма-
роко, Полша и Чехия. ç

Касим-Жомарт Токаев
положи клетва и прие вче-
ра поста и.д. президент на
Казахстан след неочаква-
ната оставка на дългого-
дишният лидер Нурсултан
Назарбаев, управлявал
близо три десетилетия,
предаде Ройтерс. Токаев
заяви, че ще продължи по-
литиката на предшествени-
ка си и ще разчита на мне-
нието му по ключови по-
литически въпроси.

В първата си публична
реч Токаев предложи сто-
лицата на Казахстан да бъ-
де преименувана на Нур-

Êàñèì-Æîìàðò Òîêàåâ âå÷å å
è.ä. ïðåçèäåíò íà Êàçàõñòàí

султан. Освен това Токаев
заяви, че първият казахс-
тански президент Назарба-
ев ще остане пожизнен
"баща на нацията" - Елба-
съ, и предложи да се из-
дигне паметник в столица-
та на Казахстан и да се
преименуват централните
улици в централните об-
ластни градове в негова
чест. 78-годишният Назар-
баев подаде оставка във
вторник, но остава силно
влиятелен в казахстанска-
та политика.

65-годишният дипломат
от кариерата Токаев, кой-

то говори свободно руски,
английски и китайски, ще
заема президентския пост
до края на мандата на На-
зарбаев, изтичащ през ап-
рил 2020 г., съгласно конс-
титуцията.  Не е ясно да-
ли дипломираният в Русия
бивш премиер Токаев ще
се кандидатира за прези-
дент. Назарбаев ръководе-
ше богатата на петрол цен-
тралноазиатска република
от 1989 г., още докато тя
беше в състава на СССР,
и редовно печелеше избо-
рите с над 90 % от гласо-
вете на избирателите. ç

изгодни оферти да учат
извън големите градове.

Според правителство-
то тази политика ще
помогне да се намали
натискът върху инфраст-
руктурата в големите
градове, които през
последните години изпит-
ват сериозни проблеми
заради бързо нараства-
щото си население, най-
вече в резултат на засел-
ването в тях на мигранти.

Решението за съкраща-
ване на приема на имиг-
ранти и за насочване на
новопристигналите извън
големите градове идва
броени дни след атаките
срещу две джамии в
Крайстчърч, съседна Нова
Зеландия, където австра-
лийски терорист изби 50
мигранти мюсюлмани.

Морисън е обект на
критики заради момента,

в който съобщи за огра-
ниченията върху приема
на мигранти, и начина, по
който го направи. Той
обаче изрази "силно
разочарование", че деба-
тът по демографските
проблеми и имиграцията
се оказва "похитен от
хора с противоречиви
възгледи, които се опит-
ват да го експлоатират за
други цели". "Това е
практически проблем,
който австралийците
искат да бъде решен,
същото искат и имигрант-
ските общности", каза
премиерът. 23-те хиляди
регионални визи, които
ще бъдат предложени на
квалифицирани работни-
ци, са за райони извън
Сидни, Мелбърн, Пърт,
Брисбън и Златния бряг.

Австралия има населе-
ние от около 25 млн. души

и през последните години
се наблюдават изострящи
се проблеми в най-голе-
мите градове по източно-
то крайбрежие. Над две
трети от населението
живее само в двата
мегаполиса - Сидни и

Мелбърн, които нарастват
общо с около 100 000
души годишно. Още 3 млн.
души живеят в Брисбън и
района на Златния бряг, а
Пърт, на западното крайб-
режие, има около 2 млн.
жители. ç
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Реферът Станислав
Ставров е изхвърлен от
съдийството, съобщава
Sportal.bg. На заседание
Съдийската комисия към
БФС е разгледала запис
на отсъжданията на
Ставров по време на
неговия последен мач от
21-вия кръг на Втора лига
- Монтана срещу Добру-
джа, спечелен от гостите,
водени от  Емил Велев, с
2:1. След загубата пък
треньорът на домакините
Ферарио Спасов подаде
оставка, недоволен от
съдийската сеч.

Ръководството на
Монтана прати във футбол-
ната централа диск със
запис на спорните поло-
жения в срещата. От
видяното хората от Съдий-
ската комисия са стигнали
до извод, че арбитърът не
е отсъдил три явни дузпи
в полза на домакините,
заради което го вади от
нарядите до края на
сезона. Според запознати

Ðåôåð èçõâúð÷à îò ñúäèéñòâîòî
çàðàäè òðè íåîòñúäåíè äóçïè
Станислав
Ставров, ощетил
Монтана, няма
да ръководи
мачове до края
на сезона в
Първа и Втора
лига

Аржентинската легенда Се-
сар Луис Меноти е на мнение,
че повиквателната на Лионел
Меси за контролите с Венецу-
ела (22 март, 22 часа) и Ма-
роко (26 март, 21 часа) е греш-
ка. "Аржентина не трябваше да
вика Меси", заяви бившият тре-
ньор, който сега отговаря за
всички национални отбори на
латиноамериканската държава.

Меноти е на мнение, че в
спарингите трябва да се из-
ползват млади футболисти. "Та-
кива контроли имат в основа-
та си икономически интерес,
а не футболен", добави тре-
ньорът, извел Аржентина до
спечелването на световната
титла през 1978 година.

В същото време голямата
звезда на Барселона Лионел
Меси и нападателят на Ювен-
тус Пауло Дибала представиха
новия екип на Аржентина. С него
"гаучосите" ще участват на Ко-
па Америка от 14 юни до 7 юли
в Бразилия. Аржентина е в ед-
на група с Колумбия, Парагвай
и Катар, който беше поканен
като гост. Меси и компания за-
губиха последните два финала
на Копа Америка от Чили, а се-
га отново се целят в трофея.ç

След поредния съдийски гаф 36-годишният Станислав Ставров е напът да бъде отстранен от наряди в професи-
оналния футбол

кариерата на Ставров
няма да бъде възобновена
през лятото. Очаква се
великотърновецът да бъде
деноминиран и за следва-
щата кампания.

Председателят на
Съдийската комисия
Йордан Сталев не пожела
да потвърди, че Станислав
Ставров е изхвърлен от
съдийството, но и не
отрече това. БЛИЦ СПОРТ

се свърза със Сталев за
коментар по горещата
тема. "Ще бъдете уведоме-
ни, когато трябва. Нещата
не са така, както са предс-
тавени. Има време, нищо
повече няма да коменти-
рам", лаконичен бе Йордан
Сталев.

В същото време стана
ясно, че още един настав-
ник  от Втора лига бе
освободен. Петър Златинов

напусна поста старши
треньор на ОФК Пирин
(Благоевград). "Клубът и
Златинов се разделят по
взаимно съгласие. Трени-
ровките на Пирин  ще
бъдат водени от Станис-
лав Бачев и Михаил
Ролев. Те ще са начело на
отбора до окончателно
решение за овакантения
пост", се казва в съобще-
нието на Пирин.ç

Най-добрата българска скиор-
ка в последните 15 години - Ма-
рия Киркова, сложи край на
спортната си кариера. Това се
случи с красив бенефис на пис-
та "Витошко лале", където се про-
веде нощен паралелен слалом с
участието на някои от най-доб-
рите български скиори от насто-
ящето и близкото минало, сред
които и Алберт Попов, Камен
Златков и Йоан Тодоров. На бе-
нефиса присъстваха и много дру-
ги родни знаменитости, сред ко-
ито и носителят на Световната
купа по сноуборд Радослав Ян-
ков. Президентът на БФ по ски
Цеко Минев поднесе специална
награда на Киркова.

Киркова е участничка на 7
световни първенства и 4 олим-
пийски игри. Тя има 139 подиу-
ма и 102 първи места в състеза-
ния от календара на ФИС. На
Олимпийските игри в Сочи през
2014 година скиорката бе изб-
рана за знаменосец на българс-
ката делегация. Тя е многократен
носител на "Купа България" и
многократен републикански шам-
пион при жените в алпийските
ски.

Ìàðèÿ Êèðêîâà ñëîæè êðàé íà êàðèåðàòà ñè
ñ êðàñèâ áåíåôèñ

Много млади скиори уважиха бенефиса на Мария Киркова

Мария Киркова е родена на 3
януари 1986 г. Започва да се за-
нимава със ски още от 3-годиш-
на. Била е част от  националния
отбор по ски алпийски дисцип-
лини от 15-годишна възраст до
2015 година. Завършила е като
бакалавър по икономика и фи-
нанси, магистър по педагогика на
обучението по физическо възпи-
тание. В момента Киркова е док-
торант към ЮЗУ "Неофит Рилс-
ки".

Мария Киркова заяви  пред
Sportal.bg, че това е край, но и
ново начало, защото тя е реше-
на да помага на младите ни ски-
ори и се надява те да надминат
нейните успехи. "Чувствам се
малко странно, но и развълну-
вана. Това е край, но и ново на-
чало, защото аз ще остана в
спорта и ще се опитам да пре-
дам моя опит на следващите със-
тезатели, които искрено желая
да се представят доста по-добре
от нивото, което аз успях да пос-
тигна. Спортът определено ще ми
липсва, но смятам, че това е пра-
вилният момент да се откажа с
оглед на кариерата ми досега.
Виждам едни деца, за които бих

била по-полезна да бъда около
тях и да им давам добри съвети",
сподели Киркова.

"Аз бях прекалено амбицира-
на, а когато си прекалено амби-
циран, допускаш грешки. По-доб-
ре е понякога да си направиш
равносметка и да подходиш по
правилен начин и тази амбиция
да я вложиш в спускането. Смя-
там, че тук е моята сила - да ка-
нализирам енергията, която се да-

ва във всяка една тренировка",
каза още скиорката.

"Два са моментите, които ни-
кога няма да забравя. Първият
е, когато носих българския флаг
на откриването в Сочи. Това бе
най-вълнуващият момент в моя
живот.

Вторият е, когато станах
22-ра на световното първенст-
во във Вал д"Изер с 11-о време
на слалома", разкри Мария.

"Имаме доста талантливи де-
ца и момичета. Смятам, че щом
Алберт може, виждате, че и дру-
гите наши момчета се развиват
добре - Камен и  Йоан. Момиче-
тата в националния отбор също
имат своя шанс. Въпросът е на
малко време, късмет, правилна
работа. Както Радо Янков и Ал-
берт казаха, българите можем и
трябва да се подкрепяме пове-
че", завърши Киркова.ç

Ìåíîòè
ïðîòèâ Ìåñè â
íàöèîíàëíèÿ
íà Àðæåíòèíà

Меси представи новия екип
на Аржентина
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ÇÅÌß00.05 Актуално от деня (п)
00.35 „България се събужда“ (п)
04.00 „За историята – свободно“  (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
07.30 „България се събужда“ с водещ Сто-

ил Рошкев
10.30 Новини
10.50 „Сянката на Елена“, сериал, 46 еп. (п)
11.40 Документален филм
12.10 „Холивудски знаменитости“: Пиърс

Броснън (п)
12.30 Новини
13.00 „Следобед с БСТВ“ с  Елена Пенчуко-

ва
15.30 Новини
15.40 „Сянката на Елена“, сериал, 47 еп.
16:30 Любимите български филми: „Ико-

ностасът“ (п), (1969 г.) режисьори
Христо Христов и Тодор Динов, в
ролите Емилия Радева, Димитър Та-
шев, Виолета Гиндева, Николай Узу-
нов, Ани Спасова, Борис Арабов,
Димитър Панов, Наум Шопов, Стефан
Пейчев, Кунка Баева, Стефан Мавро-
диев и др. По мотиви от романа
“Железният светилник” на Димитър
Димов.  Средата на ХIХ век. В малкото
градче Преспа пристига резбарят Ра-
фе Клинче, за да направи иконостаса
в новата църква. Настаняват го в
дома на Глаушеви. Дъщеря им Кате-
рина се влюбва в Рафе. Двамата се
срещат тайно, а когато майка й
Султана прогонва резбаря от къщата,
момичето го посещава в църквата.
Иконостасът напредва бавно…

18.10 „Холивудски знаменитости“: Куин Ла-
тифа

18.30 Новини – централна емисия
19.00 „Студио Икономика“ с водещ Нора

Стоичкова
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар

Енчев
20.30 Любимите български филми: „Манев-

ри на петия етаж“ (1985 г.) режисьор
Петър Василев,  в ролите  Стефан
Данаилов, Велко Кънев, Антон Ради-
чев, Васил Стойчев, Иван Григоров,
Мария Стефанова, Анета Сотирова,
Мария Статулова, Искра Радева и др.
Трима колеги започват тайно сърев-
нование по пътя към Далечния изток,
където всичко красиво, мъдро и по-
лезно е ....японско, освен начинът, по
който ще стигнат до там …

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: „Облаците на Силс

Мария“ (2014 г.), Франция,Германия
режисьор Оливие Асаяс, в ролите
Жулиет Бинош, Кристен Стюарт и др.
Актрисата Мария и асистентката й
пътуват за Цюрих, където трябва да й
връчат награда за цялостен принос.
По пътя им съобщават за смъртта на
неин приятел, който я е режисирал в
ролята, дала тласък на кариерата й…

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок
08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ - културно-информацио-

нен блок
09.45 100% будни - предаване за здравос-

ловен и съвременен начин на живот
10.45 Спортисимо /п/
11.15 Какво ще се случи - документален

филм /2 епизод/п/
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.25 Сид - дете на науката аним. филм
14.50 Приключенията на горските мечоци -

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи - док. филм /3

епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно - кулинарно

предаване с водеща Катерина Евро
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлекател-

но предаване
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня - коментарно предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат - тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Комисар Монталбано: Любов игра-

лен филм /Италия, 2018 г./, в ролите:
Лука Дзингарети, Чезаре Бочи, Пепи-
но Мадзота и др. (12)

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Вечната музика
00.00 Улови момента с Милен Атанасов -

предаване за иновации и нови техно-
логии/п/

00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни /п/
02.30 Комисар Монталбано: Любов - игра-

лен филм /п/ (12)
04.30 Отблизо с Мира /п/

bTV

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

тие" - анимация, сериал, еп.4
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване
09.30 "Преди обед" - токшоу
12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от втори опит" -

сериал, с. 2, еп. 53
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.

4, еп. 70
16.00 Премиера: "Алиса в страната на лю-

бовта" - сериал, с. 3, еп. 54
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с. 12, еп. 95
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Майка" - сериал, еп. 37
21.00 "Бригада Нов дом " - социален проект

с водещ Мария Силвестър, с. 4
22.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу, с. 13, еп. 11
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 7
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 65, 66
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал, с. 12,

еп. 72

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" /п./ - сериал, с. 2 еп.
22

06.00 Анимационен блок Nickelodeon: "Кос-
тенурките Нинджа" /п./ - анимация, с.
3, еп. 1, 2

07.00 "Костенурките Нинджа" - анимация, с.
3, еп. 3, 4

08.00 "Монк" /п./ - сериал, с. 3, еп. 4
09.00 "Мъртва точка" /п./ - сериал, с. 2, еп.

22
10.00 "Супергърл" /п./ - сериал, с. 2, еп. 9
11.00 "Тежки престъпления" /п./ - сериал,

с. 5, еп. 15
12.00 "Кости" /п./ - сериал, с. 11, еп. 17
13.00 "Ангелско лице" /п./ - криминален,

драма (Великобритания, Италия, Ис-
пания, САЩ, 2014), в ролите: Ава
Ейкърс, Даниел Брюл, Кейт Бекин-
сейл, Сай Бенет и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 5
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 1
17.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 18
18.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5

еп. 16
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 2, еп. 10
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стрелата" -

сериал, с. 6, еп. 17
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Експериментът" -

трилър (САЩ, 2010), в ролите: Ейдри-

ън Броуди, Кам Джигандей, Форест
Уитакър, Клифтън Колинс мл., Маги
Грейс и др. [16]

00.00 "Стрелата" /п./ - сериал, с. 6, еп. 17
01.00 "Супергърл" /п./ - сериал, с. 2, еп. 10
02.00 "Монк" /п./ - сериал, с. 3, еп. 5
03.00 "Кости" /п./ - сериал, с. 11, еп. 18
04.00 "Тежки престъпления" /п./ - сериал,

с. 5, еп. 16

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 6,

еп. 15, 16
07.00 "По средата" /п./ - сериал
08.00 "Загадките на Лора" - сериал, с. 2,

еп. 3
09.00 "Комиците и приятели" (2017)
10.00 "С жени на море" - комедия (САЩ,

2009), в ролите: Винс Вон, Джейсън
Бейтман, Фейзон Лав, Джон Фавро,
Малин Акерман, Кристен Бел, Жан
Рено и др.

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал
14.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" (2018)
18.00 "Супермаркет" - сериал, с. 2, еп. 9, 10
19.00 "По средата" - сериал, с. 7, еп. 3, 4
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп. 13
22.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 7,

еп. 13, 14
23.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 5, еп. 5, 6
00.00 "С жени на море" /п./
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Загадките на Лора" /п./ - сериал
04.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 6, еп. 8

07.00 "Аватар" /п./ - фентъзи, приключен-
ски, екшън (САЩ, Великобритания,
2009), в ролите: Сам Уърдингтън,
Зоуи Салдана, Сигорни Уивър, Стивън
Ланг, Мишел Родригес, Джовани Ри-
биси, Джоуел Мур и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 6,

еп. 11, 12
12.45 "Идеалният шеф" /п./ - трилър, кри-

минален, драма (тв филм, Канада,
2013), в ролите: Джейми Лунър, Аш-
ли Легат, Линдън Ашби, Гари Хъдсън

14.30 "Разходка по Мисисипи" - драма,
комедия (САЩ, 2015), в ролите: Бен
Менделсон, Ивон Ландри, Райън Рей-
нолдс, Стефани Хонърей, Сиена Ми-
лър, Алфри Уудард и др.

16.45 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ -
анимация, детски, приключенски, ко-
медия (САЩ, 2014), режисьор Роб
Минкоф

18.45 "Да кажа или да не кажа?" /п./ -
комедия (САЩ, 2011), в ролите: Сти-
вън Долдри, в ролите: Винс Вон,
Кевин Джеймс, Уинона Райдър, Дже-
нифър Конъли, Чанинг Тейтъм, Куин
Латифа и др.

21.00 "Отвличане" - трилър (САЩ, 2017), в

ролите: Хали Бери, Кристофър Бери,
Малиа Роуз, Сейдж Къриа и др.

23.00 "Щатски шерифи" - екшън, трилър
(САЩ, 1998),в ролите: Уесли Снайпс,
Робърт Дауни мл., Томи Лий Джоунс,
Ирен Жакоб, Джо Пантолиано, Кейт
Нелигън

01.30 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с.6, еп. 11, 12

03.45 "Убиецът Кали" /п./ - криминален,
драма (САЩ, 2017), режисьор Джон
Матюз, в ролите: Ричард Кабрал,
Клейтън Карденас, Корина Калдерон,
Райън Дорси, Челси Дебо и др. [16]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

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

топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Любовта лекува"

(премиера) - сериал, 7 сезон
21.00 "Hell’s Kitchen България" (нов сезон)
22.00 "Дяволското гърло" (премиера) -

сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, 10 сезон
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

05.50 "Касъл" - сериал, сезон 6 /п/
06.40 "Убийства в Мидсъмър" - сериал
08.45 "Боливуд в Алпите" - романтична

комедия с уч. на Александра Нелдел,
Омар Ел-Саеди, Мурали Перумал, То-
мас Хайнце и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 6
12.00 "Сапфиреносиньо" - фантастика с уч.

на Мария Ерих, Янис Нивюнер, Лаура
Берлин, Дженифър Лои, Жозефин
Пройс, Вероника Ферес, Флориан
Бартоломей, Катарина Тхалбах, Ру-
фъс Бек, Сандра Боргман

14.40 "Пазачите на фара" - романтичен
филм с уч. на Ричард Драйфус, Блайт
Данър, Том Уисдъм, Брус Дърт, Мей-
ми Гъмър и др.

16.45 "Идеалната непозната" - трилър с уч.
на Холи Бери, Брус Уилис, Джовани
Рибизи, Ричард Портноу, Гари Дър-
дън, Флоренша Лозано /п/

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

сериал, сезон 8
21.00 "Заплащането" - трилър с уч. на Бен

Афлек, Ума Търман, Аарън Екхар, Пол
Джамати, Колм Феоре, Катрин Мо-
рис, Джо Мортън, Майкъл Хол

23.30 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 8, /п/

00.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериал /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 21 март ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППревалявания ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 54

ВОДОРАВНО: Верегава. Обама (Барак). "Сама же-
на на път". Кабот (Себастиян). Тотонаки. "Новата".
"Ила". Ар. ТТТ. Каренина ("Ана Каренина"). Набаб. Ати-
гек. Вата. Апап. АТО. Зак (Яков). Комат. Бон. Кома.
Окалина. Нунева (Анелия). Атаман. Дан. "Назад". Та-
ла. Ави. "Атала". Тарикати. "Елисо". Мериме (Прос-
пер). Авилов (Михаил). Вади. Илоти. Ира. Комини.
Амо. Пиколо. "Алам Ара". Тавани. "Аканат". Канарата.
Анита.

ОТВЕСНО: "Десантна зона". Аманита. "Работата му
наред". Кан. Семов (Кирил). Бакан. Вирикова. "Гата-
ка". Еники (Амир). Олар (Алфонс). Паж. Табакова (Цве-
тана). "Амимона". Ветар. Показатели. Ит. Пано. Ама.
Ати (Бартоломео). Она. Атина Палада. Атила. Моно-
лит. Тит (Флавий). Леви (Жул). Ака. "Банани". "Ната-
ли". Аман. Напа. Агабама. Илимани. Мъка. Ето. Ал
(Даниил). Сорорат. "Сатирикон". Накова. "Ата".

Днес съществена промяна на вре-
мето няма да настъпи. Температурите
ще останат без съществена промяна.
Предимно облачно, с вероятност за съв-
сем слаби превалявания от дъжд на места в планините и на
север. Вятърът ще се ориентира от запад.

В петък сутрин минималните температури ще бъдат от около
1 градус по високите западни полета до 6-7 градуса. Дневните
стойности ще бъдат от 12 до 17 градуса. В западната половина
на страната ще бъде предимно слънчево, а на изток облачност-
та ще бъде променлива.

В събота ще се усили вятърът от запад и температурите в
западната част на Дунавската равнина и Тракия ще се повишат
и ще достигнат стойности до 19, 20 градуса. В източните райо-
ни и високите полета ще бъде малко по-хладно, от 13 до 16
градуса.

bTV Cinema, "Отвличане" - трилър, с Хали Бери,
Кристофър Бери, Малиа Роуз, Сейдж Къриа и др., 21.00 ч.
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Големият фаворит е Англия, а Чехия
и България ще спорят за другата
виза за Евро 2020, прогнозира
вицепрезидентът на БФС

Александра Фейгин се
класира за финала
на световното първенство по
фигурно пързаляне в Сайтама
(Япония) с 20-и резултат от
кратката програма. Така 16-
годишната българка направи
нещо, което не се беше случвало
от 25 години и в петък ще опита
да подобри класирането си с
новата си волна програма.
Припомняме, че през 1994
година  Виктория Димитрова
завърши на 20-о място, а след
нея най-добрият ни резултат е
28-ата позиция на София
Пенкова през 1996 година.
Волейболистките на
Раковски достигнаха до
1/2-финалите
в женското първенство, след
като спечелиха серията с ЦСКА
с 2:1 победи. В последния трети
мач тимът от Димитровград се
наложи с 3:0 гейма. Първият
двубой бе спечелен от Раковски
с 3:1, а срещата в София
завърши 3:2 за "червените". На
полуфиналите Раковски ще
срещне шампиона Марица.
Удинезе уволни
треньора
си Давиде Никола след
поражението с 2:4 от Наполи.
Само с точка над зоната на
изпадащите и 11 мача до края
на сезона ръководството на
Удинезе реши да се раздели
със специалиста, което прави
за втори път през този сезон.
Клубът от Фриули обяви, че
Никола напуска отбора само
четири месеца след като
наследи поста от Хулио
Веласкес, а също така че
новият наставник ще бъде
обявен в най-кратки срокове.

Вицепрезидентът на
БФС Йордан Лечков
прогнозира че български-
ят национален отбор ще
спори с Чехия за второто
място в групата в предс-
тоящите квалификации за
Евро 2020. "Имам такъв
стандартен лаф - Играеш
с големите, биеш големите
и ставаш голям. Пожела-
вам го на момчетата. Не
трябва да се плашат.
Всичко е възможно.
Големият фаворит опреде-
лено е Англия, а с Чехия
би трябвало да се пребо-
рим за второто място в
нашата група. Тези резул-
тати, които напоследък
момчетата постигнаха, са
една добра основа, за да
се надгражда", заяви
вицепрезидентът на БФС
Йордан Лечков пред
"Дарик" радио във връзка
със старта на предстоящи-
те евроквалификации.

Нашите са в една група с
Англия, Чехия, Черна гора
и Косово. Първият ни мач
е в петък от 19 часа на
Националния стадион
"Васил Левски" срещу
черногорци.

"Има поставена задача
да се класираме за Евро
2020. Дано се поздравим
в петък с добра победа. В
квалификациите задължи-
телно се мисли мач за
мач. Минаха онези време-
на, в които бяхме с висо-
ко вдигнати чела и само-
чувствие. Нека да се
концентрираме върху
сегашното състояние. За
20 години много неща се
промениха. Много дина-
мично се развиха неща-
та", добави Лечков.

Президентът на Славия
и член на Изпълкома на
БФС - Венци Стефанов,
прогнозира пред
Sportal.bg, че България

:

ÍàêðàòêîËå÷êîâ îáÿâè ñ êîé îòáîð ùå
ñå áîðèì çà âòîðîòî ìÿñòî

подценяват, ние ще ги
изненадаме неприятно.
Естествено, че ще се
борим с Чехия, но в ника-
къв случай няма да отпис-
ваме мачовете с Англия. И
те няма да се чувстват
комфортно срещу Бълга-
рия. Може и Англия да
изненадаме. Петър Хубчев
е треньор, който държи на
дисциплината. Когато в
един отбор има ред, има
шанс да постигне успехи",
заяви босът на "белите". ç

няма да се даде лесно
дори и на Англия в мачове-
те от квалификациите от
Евро 2020. "Убеден съм, че
нашите момчета ще напра-
вят всичко възможно да
изпълнят целите на нацио-
налния отбор. Това е
последен шанс за тях да
направят нещо значимо в
своите кариери. Лично аз
съм доволен, че треньорът
на Черна гора говори по
този начин и ми се струва,
че ни подценяват. Нека ни

Португалският специалист
Жозе Моуриньо за пореден път
направи любопитно изказване.
Бившият треньор на Манчестър
Юнайтед обяви, че е отхвърлил
3-4 оферти, откакто не е наче-
ло на "червените дяволите", тъй
като "знае какво иска". "Вече
три месеца и половина съм сво-
боден и се готвя за следващо-
то предизвикателство. Използ-
вах времето, за да си почина.

Позицията на старши тре-
ньор е специална и работата е
всекидневна. Искам да се за-
върна в треньорството през ля-
тото за началото на сезона.
Знам точно какво не искам и
затова вече отхвърлих три или
четири оферти. Нямам предвид
конкретно име, но стил и начин
на работа. Знам какво искам и
се надявам да го получа", каза
Специалния.

Жозе Моуриньо сензацион-
но обяви, че вече има по-дос-
тоен за номер 1 на планетата
от тримата големи в световния
футбол Неймар, Меси и Ронал-
до. Това е  съотборникът на Ней-
мар в ПСЖ и световен шампи-
он с Франция от миналото лято
в Русия Килиан Мбапе.

"Когато говорим за бъдеще-

Ìîóðèíüî: Îòõâúðëèõ 3-4 îôåðòè,
çíàì êàêâî èñêàì

то, няма нужда да казваме как-
во ще стане с Килиан Мбапе в
следващите 5 или 10 години.
Трябва просто да се гледат не-
щата днес и да се каже катего-

Бъди здрава, безгрижна и щастлива!
Продължавай да растеш все така

красива, умна и добра!

От мама, татко и баба

×åñòèò ðîæäåí äåí, Ðàÿ×åñòèò ðîæäåí äåí, Ðàÿ

Главният мениджър на Етър
Красимир Балъков направи лю-
бопитно изказване за селекцио-
нера на националния отбор Пе-
тър Хубчев по време на прес-
конференцията, на която футбо-
листът на болярите Даниел Мла-
денов получи приза за №1 в Пър-
ва лига за 26-ия кръг. Бала обя-
ви, че неговият колега е един от
малкото треньори, които нямат
страх да експериментират със
състава си.

"Хубчев е един от малкото тре-

Йордан Лечков обяви, че задачата пред българския национален отбор
по футбол е да се класира за финалите на Евро 2020

Ïåòúð Õóá÷åâ íå ñå ïëàøè îò
åêñïåðèìåíòè, òâúðäè Áàëúêîâ

ньори, които нямат страх да пра-
вят експерименти и да взимат иг-
рачи от различни отбори. Това е
нормално за останалите страни,
но в България имаше тенденция
да се викат едни и същи футбо-
листи.

Така че тази промяна е пози-
тивна. Гарантирам, че след ед-
на-две години един или двама иг-
рачи от моя отбор ще бъдат в
националния, ако продължават да
работят по същия начин", каза
Балъков.ç

рично, че той е невероятен. От
икономическа гледна точка, къ-
дето роля играе и възрастта, съм
на мнение, че Мбапе е най-цен-
ният играч в света. Ако е въз-
можен трансфер, то неговият ще
бъде най-скъп от всички", ко-
ментира Специалния пред beIN
Sport в новата си роля на екс-
перт.

Килиан Мбапе премина офи-
циално миналото лято от Мо-
нако във френския шампион
ПСЖ за 180 милиона евро - вто-
рата най-висока трансферна су-
ма в историята след тази на
Неймар, за когото парижани
платиха 222 милиона евро на
Барселона.

"Според мен те са както къс-
метлии, така и не чак толкова.
Причината за това е, че са в
едно поколение. Щастливци са,
че могат да се съревновават
един с друг.

Те гледат един на друг по по-
зитивния начин и това ги моти-
вира още повече. Ако бяха в
различни поколения, те щяха да
имат поне по 10 награди "Злат-
на топка". Те поставиха летвата
изключително високо", сподели
56-годишният португалски спе-
циалист за Роналдо и Меси.ç

Жозе Моуриньо обяви, че ще
почива до лятото


