
web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

27.04.2017
ЧЕТВЪРТЪК

Брой 80 (6694) Год. XXVIII 70 ст.

6

< 7

Бедността ни доведе
до ръба на катастрофата

ÈÍÒÅÐÂÞ< 6

Фермери се молят за
дъжд по Гергьовден

ÇÅÌÅÄÅËÈÅ Проф. Боян Дуранкев

ПРИЛОЖЕНИЕ

ÇÄÐÀÂÅ

9
-16

Заради засушаването
житните посеви в Тракия
са изсъхнали

е имало около 15 000
лв . Апашите взели
малката метална каса
от банката и я извла-
чили върху одеяло по
коридора на пункта за
технически преглед, за
да не вдигат шум.

EE

Êîìó ñëóæè Áðþêñåë?

Á
ничаващо безконтролните права и налагащо до-
пълнителни изисквания към основания от амери-
канския милиардер Джордж Сорос Централноевро-
пейски университет. Този "университет" от четвърт
век е ПУЦ за "цветни революционери" и кадрова
люпилня за неолиберални елити, служещи на чуж-
ди интереси. "Отворено общество" и прочее кли-
шета са удобната обвивка за една порочна аген-
тура. И Брюксел се задейства в нейна полза. Но
дума не обелва за бедността, за ужасяващото гло-
бално неравенство, за порочния характер на фи-
нансовите спекулации на Сорос и подобните му
транснационални олигарси във вреда на национал-
ните интереси на държавите и народите по повод
войните, водени заради петрол и глобално влия-
ние. Истината е, че неолибералните елити все по-
често показват истинското си арогантно лице. Вчера
отиващият си позорно френски президент Оланд
наредил на министрите си да направят всичко въз-
можно Марин льо Пен да загуби балотажа на из-
борите. Използването на държавната машина сре-
щу неудобния кандидат (при това "случайно" в полза
на кандидата, работил на високи позиции в  банка
"Ротшилд") е практика от атрибутите на едно дру-
го, уж отишло си време и на едни други държави,
които иначе самодоволните лидери във Вашингтон
и Брюксел обичат да назидават и да бомбарди-
рат…
Европа на народите отдавна стана Европа на Со-
рос и елитите. Време е народите да си я върнат,
утре може да е късно!

Теофан ГЕРМАНОВ

рюкселската администрация заплаши
Унгария с наказателна процедура за-
ради това, че парламентът в Будапе-
ща е взел суверенно и в пълно съот-
ветствие с принципите на конститу-
цията и демокрацията решение, огра-
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Димитър Бербатов
оповести поредния
футболист, който ще се
включи в мача на 14
юни на Националния
стадион "Васил Левски"
между отборите на
българина и Луиш Фиго.
Стилиян Петров е
футболистът, който ще
излезе на терена за
първи път пред родна
публика след спечелва-
нето на битката с
левкемията. Петров и
Бербатов ще играят
рамо до рамо за първи
път от 2010 година,
когато нападателят се
отказа от националния
тим. Двамата заедно
полагат основите на
бляскавите си кариери
в ЦСКА.

Ëèáèÿ ïîèñêà
îò ÅÑ ìîòîðíèöè
è õåëèêîïòåðè

ÑÂßÒÑÂßÒ

È Ñòåíëè ñðåä
çâåçäèòå íà
14 þíè

Либия поиска от ЕС
моторници и хеликопте-
ри, които да й помог-
нат да патрулира
Средиземно море за
кораби, превозващи
мигранти. Списъкът с
искания на либийската
брегова охрана включ-
ва също линейки,
средства за комуника-
ция и прибори за
нощно виждане,
съобщава германското
правителство. ЕС иска
да спре потока на
мигранти, които
прекосяват Средиземно
море на път за Европа,
тръгвайки от северно-
африканската страна,
обхваната от хаос след
свалянето на Муамар
Кадафи през 2011 г.ç

динодушно 169 народни представители оп-
ределиха ваканциите си през годината. НС
ще работи на три сесии годишно. Депута-
тите ще са във ваканция от 22 декември
до 10 януари. Те ще почиват 10 дни по
великденските празници и целия месец ав-
густ. По изключение Народното събрание
може да реши дните на ваканциите да бъ-
дат променени.

Мнозинството в НС отказа категорич-
но да приеме предложението на "БСП за
България" да бъдат замразени заплатите

Äîêàòî 71 èçáðàíèöè ïèåõà
íÿêúäå êàôå, îñòàíàëèòå 169
ðåøèõà äà âàêàíöóâàò 61 äíè
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Äåïóòàòèòå åäèíîäóøíè:

в парламента, левицата мотивира искане-
то си със солидарност с бедността, ширеща
се в България.

Междувременно вчера куриозен случай
предизвика доста смях в парламента: две
млади депутатки от ПГ на ПП "Воля" се
заключили в стаята си и изпаднали в па-
ника. Това наложи спешно да бъде пови-
кан майстор, който да ги отключи.ç

Kрадци задигнаха
15 000 лв. от банка на
метри от Второ РПУ в
Благоевград <4

Нагли крадци обра-
ха банков клон, нами-
ращ се в сградата на
КАТ-Благоевград, която
се намира на не пове-
че от 10 метра от тази
на Второ районно уп-
равление в областния

град. В този банков
клон се плащат всички
глоби за нарушения по
пътищата, както и так-
сите за регистрация на
автомобили, техничес-
ки прегледи и други ус-
луги от КАТ. В касата

Îáðàõà è
ÊÀÒ

Снимка Пресфото БТА

Добрич. Двадесет и пет деца от ромски произход - участници в проекта "Библиотеката - посредник в образователната интегра-
ция на деца от ромската общност", представиха в библиотека "Дора Габе" с песни, игри и танци постиженията си в заключител-
ната фаза на проекта.
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Íà òîçè äåí

:

Събитията

””””” 1570 г. - Папа Пий
V отлъчва английската
кралица Елизабет I от
църквата.

””””” 1810 г. - Лудвиг
ван Бетовен завършва
прочутото си произве-
дение за пиано „На Ели-
за“.

””””” 1940 г. - Втората
световна война: Хайн-
рих Химлер издава за-
повед за строителст-
вото на Аушвиц - пър-
вия концлагер, предназ-
начен за масово унищо-
жение.

””””” 1945 г. - Втората
световна война: Съюз-
ниците отхвърлят
предложението на
Хитлер за мир и искат
безусловна капитула-
ция на Германия.

””””” 1947 г. - Тур Хейер-
дал започва пътешес-
твие с тръстиковата
си лодка Кон-Тики, с ко-
ято изминава повече
от 5000 морски мили.

””””” 1981 г. - Xerox
PARC представят ком-
пютърната мишка.

Родени

””””” 1791 г. - Самюъл
Морз, американски ху-
дожник и автор на мор-
зовата азбука

””””” 1866 г. - Пенчо
Славейков, български
поет

””””” 1882 г. - Боян Пе-
нев, български филолог

””””” 1891 г. - Сергей
Прокофиев, руски ком-
позитор

””””” 1899 г. - Бенчо Об-
решков, български ху-
дожник

””””” 1935 г. - Любомир
Левчев, български поет

””””” 1979 г. - Владимир
Карамазов, български
артист

Починали

””””” 1521 г. - Фернан-
до Магелан, португал-
ски мореплавател

””””” 1893 г. - Алексан-
дър Дондуков-Корсаков,
руски генерал и дър-
жавник

””””” 1959 г. - Пеньо Пе-
нев, български поет

””””” 1990 г. - Владимир
Стойчев, български ге-
нерал, военен и спор-
тен деятел

””””” 1998 г. - Карлос
Кастанеда, американс-
ки философ и писател

Снимкa

Пресфото БТА

Основни и средни
училища, профе-
сионални гимна-
зии, филиали на
висши учебни
заведения от

Враца и езикови
школи за поредна

година се
представиха в

Панаира на
образованието.

Проявата се
провежда по

инициатива на
Общината,

щандовете на
участниците са

разположени пред
сградата на
Сувенирната

палата в центъра
на града.

Към края на март 113 400
преподаватели и непедаго-
гически персонал са полу-
чили увеличение на запла-
тите. Повишения са били из-
платени в 2438 училища и
центрове за подкрепа на
личностното развитие, как-
то и в 1522 детски градини.

Данните са изнесени от
заместник-министъра на об-
разованието и науката Ма-
рия Гайдарова на заседа-
ние на Отрасловия съвет в
МОН, предаде Нюз.бг.

Минималната заплата,
договорена с анекс към ко-
лективния трудов договор
от 2016 година, е 660 лева.
Старши учител и старши
възпитател трябва да полу-
чават най-малко 688 лв., а
главен учител и главен въз-
питател - 726 лв. За дирек-
тори на училища, детски
градини и обслужващи зве-
на договорената минимал-
на сума е 825 лв., а за за-
местник-директор - 770 лв.

Íàä 110 õèë. ó÷èòåëè ïîëó÷àâàò
óâåëè÷åíèå íà çàïëàòèòå

40 ó÷èëèùà ñà óâåëè÷èëè îñíîâíàòà çàïëàòà íà ó÷èòåëèòå ñè
ïîä 8%, à 23 âúîáùå íå ñà âäèãíàëè âúçíàãðàæäåíèÿòà

Минималната заплата, договорена с анекс към колективния трудов
договор от 2016 година, е 660 лева

23 019 педагози в учили-
щата са получили увеличе-
ние до минимално догово-
рените в Колективния тру-
дов договор заплати за пе-
дагогически специалисти.
Това прави малко над 35%
от всички преподаватели.

Повишение над мини-

малните заплати са взели
63% или 41 007 учители. Уве-
личения са изплатени и на
17 442 служители от непе-
дагогическия персонал.

40 училища са увеличи-
ли основната заплата на
учителите си под 8%. Едва
23 училища не са вдигнали

възнагражденията. Това е
малко под 1% от всички
учебни заведения.

Общо 355 учители са ос-
танали със старите си зап-
лати. 16 349 са работещите
в 1768 детски градини. 10
129 от тях са получили уве-
личение до договорените
минимални заплати за пе-
дагогически специалисти.

Преподавателите в дет-
ски заведения с повишение
над минималните възнаг-
раждения за педагози са
4781. Увеличение има също
за 16 021 души непедагоги-
чески персонал. Основни-
те заплати в 54 детски гра-
дини са вдигнати с под 8%.

6% от педагогическия пер-
сонал в детските градини не
е получил увеличение. Това
са 981 учители в 246 гради-
ни, които са предимно мал-
ки - с една-две групи.ç

Националният осигурителен
институт (НОИ) уведомява
задължените лица, които предс-
тавят данни от издадени бол-
нични листове в Електронния
регистър на болничните листове
и решенията по обжалването им
- ЕРБЛРО, че от 1 май влизат в
сила промени в условията за
приемането на болничните
листове в Електронния регис-
тър.

Няма да се приемат некорек-
тни данни от издадени болнич-
ни листове в Електронния
регистър на болничните листо-
ве, като задължените лица ще
бъдат уведомявани за това.

На интернет страницата на
НОИ са публикувани изменения
и допълнения във функционал-

Бъдещите юристи ще учат само в редов-
на форма, това реши кабинетът на вчераш-
ното си заседание.

С промяна в наредба се подобрява и
юридическата квалификация и професионал-
ната подготовка на бъдещите юристи. Спо-
ред правителството е констатирана морал-
ната остарялост на обучението по право.

Има и неоправдано завишен прием на
студенти по специалността. Мотивът за ре-
шението е, че има различно ниво на под-
готвеност на юристите в редовна форма на
обучение и тези, обучаващи се в задочна.

Увеличава се хорариумът по отделни дис-
циплини и се въвеждат специални магис-
търски програми.

Студентите по право ще учат чужд език
с юридическа насоченост. Промените вли-
зат в сила от учебната 2018-2019 година.

Промяната няма да засяга завареното
положение.ç

Áúäåùèòå þðèñòè ùå ó÷àò
ñàìî â ðåäîâíà ôîðìà

ните изисквания към външните
програмни продукти, чрез които
се представят данни. В ново
Приложение №4 към тях са
обявени проверките, извършва-
ни върху представяните данни
от издадените болнични листове,
от програмните продукти на
НОИ за тест и прием и несъот-
ветствията, с които данните не
се приемат в ЕРБЛРО.

За да бъдат приети данните
от всеки издаден болничен лист
в Електронния регистър, е необ-
ходимо в лечебното заведение
да се създаде правилна органи-
зация на работа и органите на
медицинската експертиза да
използват програмни продукти,
които съответстват на утвърде-
ните функционални изисквания.ç

Îò 1 ìàé ïðîìåíÿò óñëîâèÿòà çà äàííè
â áîëíè÷íèòå ëèñòîâå
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Òîâà å ðåãóëàòîðúò, ÷èèòî ðåøåíèÿ
ïðàêòè÷åñêè çàñÿãàò âñè÷êè ãðàæäàíè,
ïðèïîìíèõà ñîöèàëèñòèòå

ÃÅÐÁ îòðÿçà ïàðëàìåíòàðíèÿ êîíòðîë
âúðõó ÊÅÂÐ

È ÁÑÏ, è ÃÅÐÁ ïîäêðåïÿò äåéñòâèÿòà íà ïðîêóðàòóðàòà

Народните представи-
тели приеха предложени-
ето за отпадане на
точката за създаване на
комисия за наблюдение
на дейността на КЕВР в
Правилника за организа-
цията и дейността на
Народното събрание.
"За" гласуваха 135-има
народни представители,
а 74-ма бяха против.

Предложението бе на
народния представител
от ГЕРБ Данаил Кирилов
и председател на вре-
менната комисия за
създаване на правилник.
Зам.-председателят на ПГ
на "БСП за България"
Жельо Бойчев възрази

срещу предложението:
"Едва ли има друг регула-
торен орган, чиито реше-
ния по същество да
засягат толкова гражда-
ни", и допълни, че ако
комисията отпадне,
гражданите ще изтълку-
ват това като знак, че
нещо се укрива или
прикрива. "Няма по-
подходящо място от
Народното събрание,
където да се задават
въпроси и да се търсят
отговори", заяви той.

В отговор Данаил
Кирилов обясни, че става
въпрос за промяна на
дефиницията на комисия-
та в подкомисия и рабо-

тата на комисията
ще се интегрира в коми-
сията по енергетика.
"Молбата ми е да се
насочим към прагматич-
ния ефект, а не към
фаворизиране на струк-
турата", заяви Данаил
Кирилов. "Съображенията
са изцяло функционални,
няма да успеем да пок-

рием 24 комисии", каза
още той.

С приемането на
създаването на Комисия
за наблюдение на при-
ходните агенции, борба
със сивата икономика и
контрабандата броят на
комисиите в парламента
се запазва на 23.

В отрицателен вот от

трибуната на Народното
събрание народният
представител от ПГ на
"БСП за България" Манол
Генов заяви, че е гласу-
вал против решението за
отпадане на тази коми-
сия. "Искам да кажа
честито на управляващи-
те. Честита ви нова
коалиция. Явно се видя,
че с първите гласувания
още по време на правил-
ника тя работи срещу
интересите на българския
народ". Според Крум
Зарков трябва да се даде
форум, където да се
говори за тези проблеми.
"Това, което видях, е, че
на комисията й беше
необходимо да няма
Народно събрание, за да
направи резките промени
в цените. Факт е, че
резките промени дойдоха
тогава, когато нямаше
наблюдение в Комисия-
та", каза Антон Кутев и
добави, че има смисъл от
комисията за наблюдение
на КЕВР. ç

Ще има ли кой да чуе в парламента гласът на гражданите,
протестиращи срещу убийствените цени на газ, ток, парно и вода,

които КЕВР услужливо гласува по нареждане на монополите?

„
Преди 60 години

в ЕС духът е бил

по-голям от тялото,

а сега, за жалост,

е точно обратното.

Политиката се е

превърнала

в счетоводство.

Петър Курумбашев,
евродепутат от БСП„

Поздравявам Прокурату-
рата за действията й, всич-
ки искахме румънски модел
- като се събудиш сутрин,
да чуеш кого разследват.
Това каза пред журналис-
ти в Народното събрание
лидерът на ГЕРБ Бойко Бо-
рисов във връзка с дейст-
вията на Прокуратурата
през последните дни, пре-
даде "Фокус". Борисов по-
сочи, че именно това е ру-
мънският модел. Според не-
го така ще има превенция
и ще спре да се говори за
съмнения за корупция.
"Който, където и както го за-
варят, всичко трябва да се
провери и да се повдигат
обвинения", коментира Бо-
рисов.

"От "БСП за България"

подкрепяме всички дейст-
вия на прокуратурата - къ-
дето има злоупотреби, тряб-
ва да бъдат изнесени ная-

мата с неизплатените зап-
лати и припомни, че леви-
цата предлага специална
анкетна комисия: "Това е
негативен феномен, който
продължава да съществува
в държавата. Съществува
парадокс - хора, които доб-
росъвестно работят и из-
пълняват своите ангажи-
менти, но имат недобросъ-
вестни работодатели, кои-
то не само забавят запла-
щането на работни запла-
ти, а и не плащат на свои-
те служители", поясни
Стойнев. Според него през
последната година тези
случаи са чести - известни
са примерите в Дупница,
Русе, Смолян, Видин, Доб-
рич и това показва систе-
мен проблем. ç

Действията на Сотир Цацаров срещнаха подкрепата на двете водещи
партии, но срещу него активно работи олигархията, вечните интириганти,

отломките на старата десница и хранениците на Сорос у нас

Отворено писмо до члено-
вете на Националния съвет на
БСП, в което те изразяват
своята категорична подкрепа
за лидера на социалистите в
областта Георги Гергов бе при-
ето на заседание на Област-
ния съвет Пловдив. Това съ-
общиха от  областната струк-
тура на партията.

В писмото се заявява, че
демонстрираното отношение
в национален ефир обезсмис-
ля положените от членовете
и симпатизантите на БСП уси-
лия, чийто резултат е над
88 000 гласа и 7 мандата в
настоящото Народно събра-
ние от област Пловдив.

В хода на обсъжданията
членовете изразиха мнение,

Валери Симеонов реагира остро на
изказванията на турския посланик у нас
Сюлейман Гьокче. Симеонов не приема
критиките на Гьокче към българските по-
литици и власти. Смята, че въпросът е
деликатен, защото с Турция сме съседи,
но добави, че "наше задължение са ин-
тересите на България".

"Този същият посланик участваше
пряко в предизборната кампания у нас,
турски министри агитираха за партия у

ÁÑÏ - Ïëîâäèâ: Ñèëíè ñìå, êîãàòî
ïàçèì êîëåêòèâíèÿ ñè äóõ

че подобни еднолични дейст-
вия рушат духа на колективиз-
ма, с който БСП винаги се е
гордяла. "БСП е партия на ко-
лективния дух, това ни е отли-
чавало от всички появили се
в годините политически про-
екти, подчинени на еднолич-
ната власт на своите лидери.
Не превръщайте БСП в така-
ва партия! Тук не става въп-
рос за отделни личности, а за-
ложник е БСП, демократич-
ността, солидарността, въз-
можността мнението на все-
ки член и симпатизант да бъ-
де чуто", се казва в писмото.

Социалистите от Града
под тепетата искат среща с
лидера на БСП в рамките на
10 дни. ç

Ïàòðèîòè èñêàò îòçîâàâàíåòî
íà ïîñëàíèöèòå Ãüîê÷å è Íåéíñêè

нас", коментира Симеонов пред "Нова
телевизия", визирайки кампанията на ПП
ДОСТ на изгонения от ДПС за преда-
телство Лютви Местан.

Патриотът обяви, че ще настоява за
отстраняването и на нашия посланик в
Турция Надежда Нейнски заради нару-
шаване на всякакви норми. Обвини я,
че е обикаляла цяла Турция, за да кара
хората да подават заявления за гласу-
ване. ç

Ïåòúð Êúíåâ âîäè
ÁÃ äåëåãàöèÿ
íà ñåñèÿ íà
×åðíîìîðñêîòî
ñúòðóäíè÷åñòâî

Инж. Петър Кънев от БСП участва в заседание на Парламен-
тарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудни-
чество, която се проведе в столицата на Азербайджан - Баку.
"По време на заседанието бяха обсъдени множество важни
въпроси, свързани с подготовката на Генералната асамблея на
организацията. Тя ще се проведе през месец юли в Истанбул",
коментира от Баку инж. Петър Кънев. В ПАЧИС членуват 12
страни - Азербайджан, Албания, Армения, България, Грузия, Гър-
ция, Република Молдова, Румъния, Руската федерация, Сърбия
и Черна гора, Турция и Украйна. ç

ве", каза по време на бри-
финг народният представи-
тел Драгомир Стойнев.

Стойнев коментира и те-
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Æåðòâè íà
ñîáñòâåíîòî
ñè ëèöåìåðèå

Вече измина седмица от
ключовия референдум за
конституционни промени в
Турция, иницииран от прези-
дента на страната Реджеп Ер-
доган. Емоционалните комен-
тари на анализаторите у нас
отстъпиха място на по-трез-
ви и сдържани оценки, но
въпреки това позицията на
българските турци и изводи-
те от нея останаха сякаш в
периферията на обществения
диалог. А тя бе в подкрепа
на изразената от ДПС пози-
ция, в пълен унисон с тази
на жителите на най-големи-
те градове в самата Турция,
но коренно противоположна
на вота на турските общнос-
ти в Западна Европа, които
подкрепиха линията на пре-
зидента Ердоган. По този на-
чин българските турци, чес-
то подценявани и обвинява-
ни в какво ли не, показаха,
че изповядват твърдо идеи-
те на заедността, на наро-
довластието и светския ми-
роглед, за разлика от много
от турските граждани, чер-
пещи с пълни шепи от изво-
ра на евро-атлантическите
ценности и от западния на-
чин на живот в Германия, Хо-
ландия, Австрия, Белгия,
Франция. Тази равносметка
превърна референдума в Тур-
ция в комплимент за стра-
ната ни и звучен шамар за
управляващата неолиберал-
на върхушка в страните от
Западна Европа, тяхното лю-
бимо отроче - администра-
цията в Брюксел, и всички
корпоративни организации,
търгуващи с понятията "со-
лидарност", "свобода" и "чо-
вешки права". Това са същи-
те тези хора и структури, ко-
ито от години поучават Бъл-
гария как да интегрира мал-
цинствените ни групи и раз-
махват добре поддържаните
си пръсти при всеки удобен
случай. Същите тези, които
превръщат изконни човеш-
ки добродетели в оръжие за
геополитическо влияние. Съ-
щите тези, които рано или
късно ще станат жертва на
собственото си лицемерие,
ако продължат да използват
човешкото нещастие, за да
осмислят съществуването си.
България доказа, че има ра-
ботещ от 27 години етничес-
ки модел, който гарантира
мира, демократичния и свет-
ския мироглед. Въпросът е
от глупост или от лекомис-
лие да не позволим този мо-
дел на Заедността да бъде
атакуван или разрушен.

Иван ГАЙДАРОВ

ПриЗЕМЯване

Нагли крадци обраха
банков клон, намиращ се
в сградата на КАТ-Благоев-
град, която се намира на
не повече от 10 метра от
тази на Второто районно
управление в областния
град. Деянието е станало
рано сутринта в сряда -
около 6:30 ч. Крадците
влезли през вратата на
пункта за извършване на
технически прегледи. Те
счупили стъклото на гише-
то, където се обработва ин-
формацията за автомоби-
лите. Извършителите били
добре запознати в разпо-
ложението на банковия
клон и знаели, че от въп-
росното гише може да стиг-
нат до банковия клон, на-
миращ се в сградата. В то-
зи банков клон се плащат
всички глоби за нарушения
по пътищата, както и так-
сите за регистрация на ав-
томобили, технически прег-
леди и други услуги от КАТ.

Íàãëîñò: Îáðàõà áàíêîâèÿ
êëîí â ÊÀÒ-Áëàãîåâãðàä

Êðàäöèòå çàäèãíàëè 15 000 ëåâà îò ñãðàäàòà,
íàìèðàùà ñå íà íå ïîâå÷å îò 10 ìåòðà îò òàçè íà
Âòîðîòî ðàéîííî óïðàâëåíèå â îáëàñòíèÿ ãðàä

В касата е имало около 15
000 лв., съобщи БНР. Като
стигнали до банковия клон
крадците счупили стъклото,
взели малката метална ка-
са и я започнали да я вла-
чат върху одеяло по кори-
дора на пункта за техничес-

ки преглед, за да не вдигат
шум. Крадците изхвърлили
одеялото на двора, вкара-
ли касата в чувал и отишли
към служебния паркинг. Там
те прескочили оградата и
излезли на зелена площ,
намираща се между сгра-

дата на КАТ и Професионал-
ната гимназия по икономи-
ка в града, информира „Но-
ва телевизия“. След устано-
вяването на грабежа вчера
сутринта, на място веднага
са изпратени криминалис-
ти. Те огледали мястото на
престъплението и събрали
веществени доказателства,
между които е и одеялото,
с което извършителите вла-
чели касата. Работата на
КАТ-Благоевград е била вре-
менно преустановена. По-
мещението, в което се на-
мира обраната каса, започ-
на да функционира вчера
около 10 часа. До редакци-
онното приключване на
броя официално съобщение
и позиция от пресцентъра
на МВР, касаещи обира в
Благоевград, нямаше.ç

Нагли крадци обраха банковия клон, в който се плащат всички глоби за
нарушения по пътищата и таксите за регистрация на автомобили в

Благоевградско

Протестен палатков ла-
гер ще посрещне в четвър-
тък общинските съветници
преди тяхното заседание,
за да напомни, че преди 7
месеца са дали обещание
пред гражданите на Стара
Загора за максимално за-
пазване на зелените пло-
щи в парк "Бедечка", стана
ясно от фейсбук страница-
та на инициативата "Запа-
зете Бедечка". Поводът - по-
редното гледане на казуса
на общинска сесия, както
и заключения на временна-
та комисия по казуса. На
страницата на събитието
"Бедечка идва пред Общи-
ната!" организаторите съоб-
щиха: "Вечерта в сряда -

разпъване на палатките от
17:00 до 18:00! Сутринта в
четвъртък - посрещане на
общинските съветници от
08:00 до 9:00! Паркът отно-
во е изправен пред смърт-
на заплаха. Вие, госпожи и
господа общински съветни-
ци, признахте, че през го-
дините е имало много греш-
ки, пороци и незаконни дей-
ствия в посока унищожава-
нето на "Бедечка". И обе-
щахте, че ще ги поправите.
Сега ние се събираме, за
да ви го напомним и отно-
во да повторим "Стига лъ-
жи! Стига беззакония!".
Нужно е разследване, а не
политически интриги. Взе-
мете палатка и приятели,

китара, столче и рибарски
принадлежности за ловене
на шарани в мътна вода и
елате на площада пред
Община Стара Загора в
17:00 ч. Нека застанем сре-
щу манипулациите на т. нар.
комисия за Бедечка, която
изрече лъжа след лъжа".
Общинската комисия "Бе-
дечка" в Стара Загора до-
пуска поне 15 милиона ле-
ва отклонение в калкулаци-
ите си, при пресмятането на
цената на новата инфраст-
руктура, която трябва да се
изгради с общински пари,
ако парк Бедечка се пре-
върне в квартал. Комисия-
та трябва да изчисли също
колко би струвало отчужда-

ването на частни терени, за
да се запази паркът, съоб-
щиха още от инициативата
"Запазете Бедечка".  Защит-
ниците коментират, че най-
вероятно целта на комиси-
ята е да покаже колко скъ-
по е запазването на парка
и колко евтино е изгражда-
нето на квартал. Сметката
по пера обаче сочи, че не-
щата стоят точно обратно.
Според тях преди да се го-
вори за каквото и да било
плащане, трябва да се го-
вори за разследване и ре-
визия на порочни решения
назад в годините, довели до
скандална ситуация с имо-
ти за застрояване в зеле-
ната площ.ç

Ïðîòåñòåí ïàëàòêîâ ëàãåð ïîñðåùà îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè â Ñòàðà Çàãîðà

България е класирана най-нис-
ко от всички страни в Европейс-
кия съюз в годишния рейтинг "Ре-
портери без граници" за свобо-
дата на словото. България е на
109-о място от общо 180 държа-
ви. В първата тройка са сканди-
навските държави - Норвегия,
Швеция и Финландия. В послед-
ната тройка са Туркменистан, Ерит-
рея и на самото дъно е Северна
Корея. Пред България са не само
останалите 27 страни - членки на
ЕС, но и преките ни съседи, без
Турция - 155-а, плюс всички дър-
жави от Западните Балкани, вклю-
чително и Албания. Пред страна-
та ни са също Молдова, Монго-
лия, Армения, Киргизстан. Изпре-
варват ни и редица африкански

държави като Кения, Либерия, Мо-
замбик, като ислямския Тунис, а
също Непал и Източен Тимор и
много други. Краткият анализ за
България е озаглавен "Подкупва-
не на медиите". В него се посоч-
ва, че ниският рейтинг на страна-
та "се дължи на медийната среда,
в която преобладават корупция и
тайни споразумения между медии,
политици и олигарси". Правител-
ството финансира с евросредст-
ва определени медии "при пълна
липса на прозрачност, което
всъщност подкупва редакторите да
улесняват медийно правителство-
то или да се въздържат от публи-
куването изобщо на проблемни
теми", коментират от "Репортери
без граници".ç

Îòíîâî ñìå íà äúíîòî â
ÅÑ ïî ñâîáîäà íà ñëîâîòî

Рекордно количество от 214 кг хероин, на стойност близо 14 милиона
лева, задържаха митническите служители на Капитан Андреево.

Наркотикът е задържан на сутринта на 24 април. Той бил намерен в
камион с прикачено полуремарке, управляван ирански гражданин и

пътуващ от Иран за Полша, съобщиха от Агенция "Митници". Водачът е
предоставил за проверка документи, според които в камиона превоз-
вал консервни кутии с подправка за паниране на пилета. Митнически-
те служители на ГКПП-Капитан Андреево отклонили автомобила за

извършване на рентгеново изследване, при което било установено, че
съдържанието в част от превозваните кутиите било по-тъмно и с
различна плътност. Установено е, че в 468 консервни кутии се
съдържало кафяво прахообразно вещество, което при извършен
полеви наркотест реагирало на хероин. Общото брутно тегло на
хероина се оказало 214 кг на обща стойност 13 914 550 лева.
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Ïðîêóðàòóðàòà âëåçå è â ÍÅÊ
Ðàçñëåäâà áåçñòîïàíñòâåíîñò ïðè ñêëþ÷âàíå
íà àáñîëþòíî íåèçãîäíè äîãîâîðè

Пашабахче България ЕАД гр. Търговище,
търси да назначи:

Техник, производствени структури 3 бр.
Изисквания:

- Познания относно машините за производство на домакинско стък-
ло и опит на длъжността - Техник производствени структури.

Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно пис-
мо на адрес: Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, "Пашабах-
че България" ЕАД, отдел "Човешки Ресурси" или на е-mail:
garif@sisecam.com. Краен срок за подаване на документи 09.05.2017 г.
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Министерският съвет
одобри позициите на
България за участие в
заседанията на Съвет
"Общи въпроси" на 27
април  и на Европейс-
кия съвет на 29 април,
които ще се проведат
във формат 27 държави-
членки на ЕС. Тяхна ос-
новна задача ще бъде
разглеждането и прие-
мането на политически
насоки за водене на
преговорите с Обедине-
ното кралство за оттег-
ляне от Европейския съ-
юз. Това е първата стъп-
ка в процеса на прего-
ворите след внасянето
на 29 март на формал-
ното уведомление от
британското правителс-
тво по чл. 50 от Догово-
ра за Европейския съ-
юз. България подкрепя
основните елементи на
проекта на Политичес-
ки насоки, а именно -
единство на позицията
на ЕС и изключване на
възможността Обедине-
ното кралство да води
отделни преговори с
държавите-членки; же-
лание за постигане на
"урегулирано" излизане,
което да намали неси-
гурността за граждани-
те и бизнеса; недели-
мост на четирите сво-
боди на движение; спаз-
ване на принципа "ни-
що не е договорено, до-
като не е договорено
всичко", както и фазо-
вия подход, предвиж-
дащ постигане на "дос-
татъчен напредък" в пре-
говорите по споразуме-
нието по чл. 50, преди
да се пристъпи към пре-
говори по бъдещата
рамка на отношенията
между ЕС и Обединено-
то кралство. По отноше-
ние на придобитите пра-
ва на гражданите на ЕС,
България подкрепя пос-
тигането на споразуме-
ние, съдържащо недис-
криминационен и ефек-
тивно приложим меха-
низъм за защита на пра-
вата на гражданите,
който да създаде прав-
на сигурност. Ключови
за България са въпро-
сите за защитата на
правата на българските
граждани в Обединено-
то кралство.ç

Продължава
строителство-
то на пътния

възел над
метростанция-

та на бул.
"Гоце Делчев"
и бул. "Цар

Борис Трети" в
столицата

Снимка
Пресфото БТА

Вече сме предвидили
следствени действия в
една институция. Уверя-
вам ви, че действаме по
график, заяви говорителят
на главния прокурор
Румяна Арнаудова по
"Нова телевизия". Тя не
назова в коя точно инсти-
туция ще са действията,
но според информацията
на телевизията става
въпрос за НЕК. Проверка-
та е заради сигнал за
сключване на договори за
услуги, за които компани-
ята има административен
капацитет, но въпреки
това ползва външни
фирми. Разследваме
безстопанственост при
сключване на абсолютно
неизгодни договори при
наличие на собствен
административен капаци-
тет на съответната инсти-
туция да извърши дейнос-
тите, за които иначе е
платила доста пари на
външни изпълнители,
уточни Арнаудова. Малко
по-късно от петима обви-
нители от Върховната
касационна прокуратура
влязоха в сградата на
НЕК. Образувано е досъ-
дебно производство
срещу неизвестен извър-
шител, води се разследва-
не за безстопанственост,
обясни прокурор Емилия
Варадинова, като нито
отрече, нито потвърди, че
става въпрос за сключени
консултантски договори.
Проверяваме договорите,

които са били сключени
от НЕК с консултантски
фирми, договори за
правни услуги при нали-
чие на собствен админист-
ративен капацитет за
изпълнение на тези дей-
ности. Прокуратурата
започна проверки в НЕК
по сигнал на ДАНС. В
момента се изискват
документи от сградата на
НЕК, тъй като в сигнала,
който сме получили от
ДАНС, тези обстоятелства
са изнесени като данни и
ги проверяваме, обясни
говорителят на главния
прокурор. Бившият пред-
седател на Агенция "Пътна
инфраструктура" Лазар
Лазаров пък е един от
почти сигурните обвиняе-
ми за обществена поръч-
ка, която според прокура-

турата е била нагласена в
полза на бившата фирма
на бизнесмена Георги
Гергов "Пътища Пловдив".
Дружеството получило
над 50 млн. лв. за допъл-
нително отводняване на
участък от автомагистра-
лата, съобщиха от държав-
ното обвинение в сряда,
след като предишния ден
прокурори влязоха в
Пътната агенция, за да
изземат документи, свър-
зани с разследването,
коментира "Медияпул".
Тогава подробности не
бяха съобщени. Сега
става ясно, че освен от
сигнала на Европейската
служба за борба с изма-
мите с евросредства
ОЛАФ, разследването е
инициирано и от сигнал,
внесен миналия юли от
депутатите от БСП Жельо
Бойчев и Кирил Добрев.
Бизнесменът Георги Гергов
от своя страна се разгра-
ничи от разследването,
обяснявайки, че към
момента, когато "Пътища
Пловдив" взема поръчката
за дренажите по отсечка-
та Оризово-Димитровград
от магистралата "Марица",

средата на юни 2015 г.,
фирмата вече не е била
негова собственост. В
изявление до медиите
Гергов посочва, че през
март 2014 г. всички прите-
жавани от него и "Слън-
чев ден" АД, Варна, акции,
представляващи 98% от
капитала на "Пътища
Пловдив" АД, са продаде-
ни на благоевградската
"Кристи строй" ЕООД и
Асен Христов Савев. БСП
депутатът Кирил Добрев,
който е единият от авто-
рите на сигнала срещу
Пътната агенция, коменти-
ра в парламента, че
когато са информирали
прокуратурата за това,
били наречени лъжци и
"оттогава тръгна прякорът
на г-жа Нинова - Г-жа
Лъжа". "Днес имам един
въпрос към Лазар Лаза-
ров и Лиляна Павлова -
продължават ли да смятат,
че всичко по тази проце-
дура е нормално?", попита
Добрев. Явно е нередно,
при 130 милиона лева за
цялата поръчка, построя-
ването на "откоси и канав-
ки" за 32 дни да струва 50
млн. лв.ç
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"Дъждът, който падна ми-
налата седмица, беше спа-
сителен за реколтата. Сумар-
но за три дни беше около 30
литра. Благодарение на не-
го, това, което е останало от
пшеницата, ще оцелее. Там,
където е изсъхнала няма оце-
ляване", разказа пред Агро
Пловдив и с видимо облек-
чение зърнопроизводителят
и председател на Управител-
ния съвет на Националната
асоциация на зърнопроизво-
дителите. Данните за коли-
чеството дъжд са за района
на областите Пловдив и Па-
зарджик.Заради силното за-
сушаване през март и осо-
бено през април, житните по-
севи в района на Тракийс-
кото поле са изсъхнали, на
петна са там, където почва-
та е по-песъчлива и не е за-
пазила влагата от снега през
зимата."Този спасителен
дъжд ще задържи положе-
нието докъм Гергьовден. То-
гава отново трябва да зава-
ли", даде заявка Русалов.
Щедро и сериозно той до-

Ôåðìåðè ñå ìîëÿò çà
äúæä ïî Ãåðãüîâäåí

Çàðàäè ñèëíîòî çàñóøàâàíå ïðåç ìàðò è îñîáåíî
ïðåç àïðèë æèòíèòå ïîñåâè â ðàéîíà íà
Òðàêèéñêîòî ïîëå ñà èçñúõíàëè
пълни, че поръчката е за
всички райони в страната,
където се отглеждат житни,
рапица и пролетни зърнени
култури. "Гергьовският дъжд
е изключително важен, най-
важен"  по думите му. Дори
и за Северна България, въп-
реки че там агроклиматич-
ните и почвените условия са
по-благоприятни.

Преди дъждовете, които
паднаха след Великден, пше-
ницата се е опитала да изк-
ласи и вече има отделни рас-
тения, които са образували
класове по 2-3 см с по 3 до
5 зърна в тях. "Тоест, пшени-
цата се опита да се възпро-
изведе, тъй като неблагоп-
риятният климат беше напът
да прекрати вегетацията на
посевите. Сега, след като
дъждът напои почвата, тези
пет зърна ще се напълнят,
но няма да станат повече",

поясни Светослав Русалов.
Нови зърна в тях няма да се
образуват, всичко е свърши-
ло. Гергьовският дъжд може
да подобри ситуацията, но
така или иначе, добивът е за-
ложен отдавна, по думите му.
Той може да се види в стеб-
лото, когато то се разтвори.
Но зърнопроизводителите
предпочитат да изчакат изк-
ласяването, за да преброят
зърната и всъщност, рекол-
тата, която ще имат в края
на юни.

"След тридневните дъждо-
ве и топлите дни, които изг-
ряха от вчера, тръгват болес-
тите", прогнозира зърнопро-
изводителят. "Очакваме пър-
во жълта ръжда, септорио-
зата вече е на дневен ред,
брашнеста мана ще има.
Впоследствие ще дойде и бя-
лата ръжда. Но по-добре да
имаме живи растения и да

Аграрният университет
(АУ) в Пловдив ще извър-
ши наблюдения върху хиб-
риден сорт ориз, създаден
в Китай, чийто среден до-
бив е 2 тона от декар. При
сортовете ориз, които отг-
леждат българските произ-
водители, реколтата се смя-
та за добра, ако е 700-800
кг/дка. Новината съобщи
пред Агро Пловдив земедел-
ският заместник-министър
доц. Светла Янчева. Въз-
можността да се интроду-
цира в България уникалният
ориз се появи, след като
на 24 април ректорът на
университета проф. Христи-
на Янчева подписа мемо-
рандум с Центъра за насър-
чаване на сътрудничество-

Ñååì â íàøè óñëîâèÿ êèòàéñêè õèáðèäåí îðèç ñ äîáèâ 2 ò/äêà

то в областта на селското
стопанство между Китай и
страните от Централна и
Източна Европа (16 + 1).
"Тази инициатива за сътруд-
ничество обхваща не само
науката, но и внедряване-
то на новости между дър-
жавите за проучване на ге-
нетичните ресурси. Едно от
ключовите предложения на

Китай е интродукцията на
новия хибриден ориз. Това
ще бъде едно от нещата, ко-
ито бихме могли в нашите
условия като северна гра-
ница при отглеждането на
ориза в Европа да експе-
риментираме и да прило-
жим по-нататък. Още пове-
че, че от Съюза на оризоп-
роизводителите имат огром-

ното желание да продължа-
ват тенденцията за увели-
чаване на площите на ори-
за в България", поясни доц.
Янчева. До две седмица в
България ще пристигне де-
легация от Китай, водена от
зам.-министъра на земеде-
лието. Именно тогава ще се
задвижи и експериментът с
ориза, уточни тя.

Аграрният университет е
избран за сътрудничество-
то с Китай, защото създа-
дените в него центрове
предполагат надграждане.
Става въпрос за съществу-
ващата инфраструктура и
научния потенциал, които
дават възможности бързо
да се тръгне напред, обяс-
ни Светла Янчева.ç

ги опазваме, отколкото да ги
няма", посочи по-малкото
зло Светослав Русалов.На
въпроса дали се увеличават
разходите за растителна за-
щита година след година, той
обясни, че с вноса на семе-
на от Европа, се увеличават
и новите болести, които са
непознати за България. В мо-
мента семената пшеница ос-
новно са френски нискока-
чествени, но високодобивни.
Фуражни пшеници, уточни
събеседникът. И тази година
в района на Пловдив се отг-
леждат повече хлебни пше-
ници с по-високо качество
на зърното, но тенденцията,
която се налага в цялата
страна, е да се произвежда
фуражна пшеница. За да
компенсират по-ниското ка-
чество, хлебозаводите ще
влагат повече подобрите-
ли."Търсим начин да изкара-
ме печалба, защото положе-
нието на зърнопроизводите-
лите не е никак розово, за-
ради продължаващия тренд
към намаляване цената на
пшеницата",намекна за неви-
димата за останалите бран-
шове, но дълбока криза за
зърнопроизводителите Све-
тослав Русалов.ç

Ректорът на АУ
проф. Янчева и
директорът на
Центъра Васил
Гелев подписаха
меморандума

Âóêîäèíîâ: Çàïëàøèòåëíî å áåçâîäèåòî â ðåäèöà ðåãèîíè îò Þæíà Áúëãàðèÿ
Въпреки валежите, които паднаха през пос-

ледните две седмица, а и от началото на година-
та, влажността на почвата в някои региони от
Южна България е на критичния минимум и това
влияе негативно върху развитието на земеделие-
то в тези региони. Това съобщи за Синор.БГ Ангел
Вукодинов от Националната асоциация на зър-
нопроизводителите по повод очакванията на биз-
неса за лято 2017 г. Първите тревожни сигнали
дойдоха още с провалянето на реколтата от ра-
пица, която за южните райони от страната пора-
ди сухата есен е засегнала почти всички площи.
Дори да се стигне до жътва, качеството на ра-
пичното семе е провалено и с минимална масле-
ност, което ще се отрази и върху цената, посочи
още фермерът.

Неслучайно през последните години браншо-
виците настояваха за инвестиции в напоителни

съоръжения, тъй като климатичните промени не-
избежно засягат България. Поради ниските под-
почвени водни залежи малка част от фермерите
от региона биха могли да получат разрешения за
сондажи. На този етап агрополитиките на прави-
телствата са твърде далеч от това, което други
държави правят по отношение на водните ресур-
си и тяхното опазване.

Представители на бранша имат очаквания от
новия министър на земеделието, пред когото ос-
тро ще поставят въпроса с напоителните съоръ-
жения в страната. Въпреки липсата на ресурс от
държавата се очакваше чрез предприятието "На-
поителни системи" да бъде използван ресурс от
селската програма поне за възстановяване на част
от основната инфраструктура. На този етап няма
информация дори колко от проектите по подмяр-
ка 4,1 са в областта на напояването.ç

Уволниха директора на
"Дикчан" за
незаконната сеч
Прекратен е договорът за
управление на директора
на Държавно ловно
стопанство "Дикчан" в с.
Сатовча Пламен Поюков.
Заповедта за това е на
директора на Югозападно-
то държавно предприятия
(ЮЗДП) Дамян Дамянов.
Това съобщи bTV, която
води разследване по
темата.  Медията показа,
че в Сатовча действа
скандална схема за
незаконна сеч с участието
на държавни служители,
които системно узаконя-
ват незаконно изсечени
дървета, вместо да
санкционират нарушители-
те.  Временно стопанство-
то ще се управлява от
зам.-директора инж.
Здравко Камбошев.
Пламен Поюков беше
освободен, защото не е
упражнявал контрол върху
своите служители, обяви
пред предаването "Тази
сутрин" Дамянов. Той
уточни, че сигнали за
нарушения в ловното
стопанство са постъпвали
през 2016 г. и в началото
на 2017 г.

За ден мечки избиха
5 животни в Родопите
РИОСВ - Смолян извърши
проверки по сигнал за
щети от мечка. Той е
получен на 25 април
около 18.00 ч. на тел.
112 и е задействана
групата за бързо реагира-
не към регионалната
инспекция. Експертите
установяват, че има убита
овца, а друга е ранена.
Животните са нападнати
при прибиране към обора
след паша на около 3 км
от квартал "Средок" на
град Смолян. В същия ден
групата проверява и друг
сигнал за щета от мечка в
района на Чаирските
езера, землище на село
Триград, община Девин.
Установено, че са убити
две телета. През седмица-
та е проверена и инфор-
мация за нападение от
мечка в землище на село
Смилян в близост до
местността "Варадил".
Проверката е установила,
че е убита една овца, не
са открити трупове на
други животни.
В района са поставени
фотокапани за локализи-
ране на животните.
Експертите са предостави-
ли спрейове за защита на
населението като преван-
тивна мярка. Комисия ще
изготви предложения за
обезщетяване на собстве-
ниците на убитите живот-
ни.

Íàêðàòêî

:
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- 2,5 милиона българи живеят в
тежки материални лишения, отчита
анализ на "Евростат" за социалните
тенденции и бедността в ЕС през 2016
г. Какво обаче означава това на прак-
тика? В тази категория спадат хора,
които не могат да си позволят да
ползват няколко основни неща, които
според критериите за нормален живот
са основни в Европа. Така например
те не могат да посрещнат непредвиде-
ни разходи, да си платят сметките или
пък да си позволят почивка. На какво
се дължи тази тенденция и как може
да бъде обърната? По темата ще
разговаряме с икономиста проф. Боян
Дуранкев. Тези данни, за съжаление,
не ни изненадват вече, но сега те
идват на фона на поредни дискусии
как да се определя минималната
работна заплата. Какви според вас
трябва да са критериите за това и
какво решава минималната заплата?

- Вие захванахте икономическия
фактор, на ако погледнем малко по-
широко, икономиката съществува, за да
съществуват и да живеят по-добре
хората - по принцип е така. В Бълга-
рия се оказва, че хората живеят, за да
работи икономиката и за да я поддър-
жат на т. нар. минимална работна
заплата. Що се отнася обаче до факти-
те, които преди малко изложихте, те
показват, че наистина България е на
ръба на една катастрофа - да се превър-
нем от уважавана страна в една терито-
рия. Когато човек не може да посреща
нуждите си и да задоволява основните
си потребности, при това положение
няма и възпроизводство на население-
то. И ако погледнем данните, а те са
седем типа данни, които разглежда и
"Евростат", и нашата статистика, пър-
вото е дали икономиката подпомага
възпроизводството на населението и
отговорът е, че ако 1990 г. сме били 8,7
милиона, то през 2016 г. сме 7 млн. и
101 хил. Ако продължим напред, в 2050
г. ще бъдем 5,8 милиона, 2070 - 5 млн.
и 130 хил. Това са данните на нашата
статистика, те не са измислени. Както
климатичните прогнози за три дни са
сравнително точни, така са точни и
прогнозите за населението. Т. е. иконо-
миката не работи за населението, а
населението работи за икономиката.
Ние сме в тежка демографска катастро-
фа и пенсионерски геноцид. Това е
първият извод, който може да се напра-
ви. Но второто е, че не само имаме
намаляване количествено на българско-
то население, но имаме влошаване на
качеството на това, което се получава.
Това не е тайна за училищата и от
университетите, независимо че дипломи
се дават на ангро. Третото е безработи-
цата. Тя също води до мизерия. През
2016 г. имаме 250 000 безработни от
трудоспособното население - това са
7,6 %, но 250 000 е една много сериоз-
на армия и това са хора, които са на
прага на изключването. Хората в риск,
за които вие казахте, в България най-
много - 40%, докато в Румъния - 37%, в
Европейския съюз - 23%. И разбира се,
заплащането. В България са 235 евро, в
съседна Румъния - с 40 евро повече.
Минималната заплата в Гърция е 684
евро в момента, в Германия - 1500, в
Люксембург - 2000 евро. Ние прилича-

икономист

Проф. Боян
ДУРАНКЕВ,

Джини на приравнен разполагаем
доход показва, че България е една от
трите европейски страни с най-голямо
неравенство, при положение че Бълга-
рия е най-бедната страна. Т. е. там,
където властват капиталистическият
либерализъм и пазарният популизъм -
пазарът трябва да се остави да работи,
няма какво да се гледат заплати и т. н.
- този модел, докато царства в Бълга-
рия, българите, голямата част от тях -
40, 50, 60%, ще бъдат системно бедни и
хора в риск.

- А как да се промени този модел?
-  О, чудесни варианти има за

промяна, защото Европейският съюз
дава и скандинавските страни, и вътре
в Германия има възможности и модели
за промяна, които могат да водят до
едно, да го наречем навремето, както се
наричаше, свобода, братство и равенст-
во, защото ние сме една страна, една
държава и един народ. И такива големи
диспропорции, каквито съществуват
между най-бедните и най-богатите, това
показва, че механизмите за разпределе-
ние и преразпределение са изключител-
но грешни. И аз, и доста мои колеги
отдавна бием камбаната, че с този
модел на данъчно облагане, с този
модел на преразпределение, с този
модел на оставяне всичко на пазара и
заиграване, всичко да се опазари - и
здравеопазване, и образование, и
каквото и да било - това ще доведе до
пълна катастрофа. За съжаление, не
съм оптимистично настроен, тъй като
тези, които са на път да управляват, те
са типични представители на център-
дясно. В такъв случай е необходимо да
се управлява с доста радикални мерки,
от типа, ако щете, на Бърни Сандърс в
Америка или в Европа Корбин, или
други модели, които са били изпитани
и които показват, че работят по-добре.
Иначе можем спокойно да кажем, че
България наистина ще се превърне в
територия и нищо повече.

Интервюто е на pадио "Фокус"

ме, не е удобно да се каже тази дума, но
все пак тя е точна, на някакво предгра-
дие, като някаква колония на великия,
славен Европейски съюз. Най-лошото е
в шестия показател - реалното потреб-
ление на човек. И тук се очертава една
много сериозна, катастрофална ситуа-
ция. Например през 1989 г. българинът
е потребявал 78 килограма месо годиш-
но, сега - 46. Същото съотношение е и
при млякото и млечните продукти:
192 литра тогава, сега са 60 литра.
Яйца: на времето - 255 броя, сега -
135 броя. Плодове и зеленчуци: на
времето - 200 килограма, сега - колкото
и да изглежда странно, към 130 килог-
рама. Единственият показател, където
има някакво раздвижване, е при леките
автомобили: от 40 броя преди на 100
семейства, сега - 52. И данните показ-
ват, че наистина България се намира
точно на ръба на демографската, соци-
алната катастрофа и ако ние продължа-
ваме така, се очертава да влезем в най-
лошата, сивата зона и черната зона на
Европейския съюз и да изчезнем като
държава направо, тъй като сме прекале-
но малко.

-  Между другото, днес служебният
кабинет ще обсъжда именно национал-
на стратегия за демографското разви-
тие през 2017 г. Как обаче освен това
да направим така, че икономическият
модел у нас да се промени, да се подоб-
ри производителността на труда?
Хората ще стават все по-малко, трудос-
пособните - казват го и ваши колеги. Те
ще трябва да издържат и онази част от
населението, която няма да може да
работи поради застаряване.

-  Разбира се. В България произво-
дителността на труда средно, спрямо
средното на Европейския съюз на места
е 2 до 4 пъти по-ниска, отколкото в
Европейския съюз. Забележете, че
независимо от това, ние имаме прека-
лено ниска минимална работна запла-
та. Т. е. България е царството на пазар-
ния популизъм и на капиталистическия
либерализъм. И известният коефициент

Икономиката
съществува,
за да съще-
ствуват и
да живеят
по-добре
хората,
а у нас
се оказва,
че хората
живеят, за
да работи
икономиката
и за да я
поддържат
на т. нар.
минимална
работна
заплата

Áåäíîñòòà íè äîâåäå äî
ðúáà íà êàòàñòðîôàòà
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Трудно можем да
предполагаме какво ще
се случи след сто години,
но едно е сигурно: теле-
ната ограда, която се
строи по границата ни с
Турция, едва ли ще влезе
в класацията за "100-те
най-велики инфраструк-
турни проекти на XXI век".

Въпреки това просло-
вутото "инженерно съоръ-
жение от възпрепятстващ
тип" гълта десетки и
десетки милиони левове
вече 3,5 години, премие-
рът Борисов я демонстри-
ра като туристическа
забележителност на
всякакви високопоставе-
ни гости, а оградата
сякаш генерира най-вече
скандали. Прочее, пос-
ледният е от петък. Пре-
зидентът Румен Радев се
усъмни, че държавата
плаща за двойна ограда,
а получава единична. И
това е само един от
"множеството смущаващи
факти" около проекта.

Радев не даде повече
информация, нито съобщи
дали има вече подадени
сигнали към прокуратура-
та. Бившият заместник
вътрешен министър Фи-
лип Гунев побърза да го
опровергае: по план само
1/3 от построената досега
ограда е планирана с два
реда телена мрежа - в
останалата част "рискът
от преминаване не е
много голям".

Всичко започна през
есента на 2013 г., когато в
светлината на засилваща-
та се миграционна криза
кабинетът "Орешарски"
взе решение за изграж-
дане на "защитно съоръ-
жение" с дължина 33
километра по границата с
Турция. Телената ограда
трябваше да прикрие най-
равнинната част около
ГКПП Лесово.

Тя бе построена набър-
зо от Сухопътни войски и
струваше 9,6 млн. лева.
Впоследствие се оказа,
че част от компонентите
за нея са поръчвани без
конкурс от фирма на БСП
функционер. Тогавашният
военен министър Ангел
Найденов наказа редица
висши военни, а

цялостното упражнение
бе тежко критикувано
от ГЕРБ.

Изненадващо служеб-
ният кабинет "Близнашки"
поде призива на "Атака"
за строеж на ограда по
цялата граница с Турция,
но реши да остави из-

пълнението за следващо-
то редовно правителство.
Кабинетът "Борисов 2"
също прегърна идеята, а
в началото на 2015 г.
мнозинството дори про-
кара законови промени,
които позволиха "по
спешност" оградата да се
изгражда без обществени
поръчки.

Тогава премиерът
заяви, че ще бъдат изгра-
дени още 81 километра
за около 90 млн. лева, а
строежът бе даден на
областните управители на
Хасково, Ямбол и Бургас.

Впоследствие отделе-
ните средства и планира-
ната дължина на оградата
започнаха да нарастват
лавинообразно и в край-
на сметка започна да се
строи ограда, която да
покрива около 230-240

километра от 274-километ-
ровата българо-турска
граница. Валери Симео-
нов бе сред най-гласови-
тите поддръжници на
построяване на все по-
дългото защитно съоръ-
жение.

Едно от най-абсурдните
неща около оградата
днес е, че никой не
може да каже кога ще
бъде приключена тя.

През септември 2016 г.
премиерът Борисов
заяви, че проектът ще
бъде завършена до
няколко седмици. Четири
месеца по-късно вътреш-
ният министър Бъчварова
каза, че остават още
"десетина километра".
През февруари служеб-

ният кабинет "Герджиков"
изнесе информацията, че
има да се строят още
71,5 километра и са
готови 133,5 километра,
без да се брои издигна-
тото от кабинета "Оре-
шарски".

Към момента оградата
продължава да се строи
и дори се оказва, че на
места тя не е добре
проектирана и ще се
наложи нейната дължина
да нараства. В началото
на декември 2016 г. от
МВР информираха, че до
момента в оградата са
вложени 169,3 млн. лева.

Каква ще е финалната
сметка, е неясно, но при
всички случаи всеки
километър от оградата ще
струва доста над 1 млн.
лева - което звучи неле-
по, а

практически никой не
казва защо се раздават
толкова пари на тъмно.

Смисълът от съоръже-
нието в сегашния му вид
остава спорен. Може да
се намери логика в ограж-
дането на най-равнините
части от българо-турската
граница, но в момента
оградата минава и през
пущинаците на Странджа,
където достъпът на големи
потоци мигранти е практи-
чески невъзможен. Слу-
жебният министър на
отбраната Стефан Янев
отбеляза, че на много
места няма изграден
паралелен път, който да
позволи ефективно патру-
лиране по оградата и
залавяне на евентуалните
нарушители, а това вещае
още разходи.

Вече многократно бе
доказано и че оградата в
сегашния й вид може да
бъде премината сравни-
телно бързо с помощта
на стълби, одеяла и
ножици за рязане на тел.
За капак в момента
никой не говори за това,
колко ще струва годишна-
та поддръжка на гигантс-
кото съоръжение, нито
кой ще отговаря за това.

А остави ли се на
произвола, вероятно ще
се разпадне за няколко
години - поредният памет-
ник на десетки милиони
"общи пари", хвърлени на
вятъра.

Красимир ГРОЗЕВ
От сайта webcafe.bg,

подзаглавието е на ЗЕМЯ

Бойко Борисов показва оградата на бившия британски премиер Дейвид Камерън
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Солта намалява жаждата

Поредността на децата определя
професионалния им избор

Поредността на децата в семейството често определя
професионалните им предпочитания, твърдят британски
статистици и психолози, цитирани от в. "Дейли мейл".

Първородните по-често стават учени, рок музиканти и
риалити звезди. Средните постигат по-големи спортни пос-
тижения и са предопределени за директори или политици.
Най-малките може да станат пътешественици, писатели,
артисти.

Единствените деца много често избират артистични про-
фесии, защото са перфекционисти и са по-зрели от връст-
ниците си.

Учени твърдят, че човек е
по-креативен докато спи. "Как
така - ние сме в покой, но  в
същото време мозъкът гене-
рира спомени", казва Ан
Борн, който е изследовател на
съня от университета в Тю-
бинген.

Без памет ние сме съвър-
шено безпомощни. Не мо-
жем да се справим дори и с
най-простите задачи. Нап-
ример да събираме и изваж-
даме числа.

Студентите, участващи в
този експеримент, се прова-
лят, защото не знаят прави-
лото. На следващия ден оба-
че, след като са спали дълбо-
ко, те вече намират решение-
то. Най-странното в случая
е, че те помнят формулата,
която са открили в съня си.

За учените това дълго вре-
ме е било немислимо.

"Първоначално смятахме,
че сънят е нещо пасивно, ко-
ето не променя нищо в мис-
ловния процес. Последните

Човешкият мозък е по-креативен
в състояние на сън Усилва мисловните съдържания и

ги структурира по друг начин
изследвания обаче сочат дру-
го. На следващия ден, след
като сме спали, имаме качес-
твено ново мисловно съдър-
жание, сравнение с това, с ко-
ето сме заспали предната ве-
чер. Чрез съня ние решаваме
проблеми, благодарение на
това, че сънят не само усил-
ва мисловните съдържания,
но и ги преработва така, че
те накрая да бъдат структури-
рани по друг начин. И през
целия този процес сме в със-
тояние да откриваме нови
структури и да решаваме ста-
ри проблеми", казва изследо-
вателят.

След като установява, че
човешкият мозък е толкова
креативен в състояние на
сън, Борн започва да се пита
откъде имаме такава способ-
ност - дали ни е вродена или
се предава по наследство.

Ето защо малките деца, ко-
ито трябва да обработват пре-
калено голям обем информа-
ция, имат нужда от повече

сън, смятат учените.
"Ако бъде залят от прека-

лено много информация, мо-
зъкът започва да я пресява,
да отделя по-съществените
признаци, преди да запамети
всичко. Доказват го послед-
ните опити, които проведох-
ме. По време на сън децата
преработват много повече та-
кива абстрактни съдържания,
категории и основни прин-
ципи, отколкото това се случ-
ва при възрастните", казва
Борн.

Едно 3-месечно бебе, на
име Юлиус, трябва да демон-
стрира това на практика. Уче-
ните му показват женски ли-
ца. Ще може ли Юлиус нак-
рая да ги подреди? Част от
тях той е виждал преди да зас-
пи, други са нови за него.

Бебето отделя повече вни-
мание на непознатите лица.
Движенията на очите му по-
казват, че детето използва
един основен принцип за под-
реждане на съдържанията -

познати или непознати.
Тук става дума за несъзна-

телно направлявани процеси
за сортиране по време на сън.
Ян Борн смята, че всичко то-
ва протича автоматично и че
този механизъм ни е вроден.

"Това е и най-вълнуващо-
то от нашите изследвания.
Доказахме, че процесите, ко-

ито протичат, докато мозъкът
ни е в състояние на безсъз-
нание, добавят и нови съдър-
жания към това, което нау-
чаваме, докато сме будни.
След като сме спали, ние на-
истина знаем повече, откол-
кото преди. Това ни разши-
рява и познанията", катего-
ричен е ученият.

Гривна със сензори, коя-
то бързо анализира потта,
може да направи революция
в медицинската диагности-
ка и да позволи по-ефикас-
но лечение на болести като
мyковисцидоза и диабет.

Създатели на гривната са
учени от Стандфорския yни-
верситет. Устройството ана-
лизира молекyлярния състав
на потта и предава резyлта-
тите в лаборатория. Систе-
мата е много подходяща за
развиващи се държави или
отдалечени села, твърдят уче-
ните. Сензорът засича кон-
центрацията на сол, която е
показателна за вероятнoст-
та изследваният да страда от
мyковисцидоза. Гривната мо-
же да засича и нивото на
глюкозата със същата точ-
ност като изследване на
кръвта и по този начин мо-
же да предупреди за диабет.

За разлика от досегашни-
те сензорни гривни, при но-
вата не е необходимо паци-
ентите да стоят неподвижно
половин час, докато потта се
събере в колектор, което на
практика би я направило не-
използваема при деца нап-
ример. Новото yстройство

Специалистите мислеха,
че солта увеличава количес-
твото на изпитата вода, осо-
бено защото тя се свързва с
повече отделена урина. Уче-
ните от Германия, САЩ и
други  няколко държави оба-
че установиха, че храната с
много сол има точно обрат-
ния ефект върху участници-
те в експеримента - добро-
волците, живели в запеча-
тано помещение и получа-
вали контролирана храна
205 дена.

Участниците в експери-

мента са пиели по-малко во-
да и са задържали повече
течности, въпреки че са про-
извеждали повече урина. Те
са усещали и повече глад,
когато храната им е била по-
солена. Изследването е пов-
торено с мишки със същите
резултати.

Учените са тествали три
дози сол - две, каквито хо-
рата обикновено приемат
(12 г и 9 г), и една според
насоките за здравословно
хранене (6 г). Дори най-го-
лямото количество не е

много ефикасна "биологичес-
ка бариера, предназначена
да запазва водата". Резулта-
тите от симулирана мисия
до Марс показаха, че в дъл-
госрочен план по-голямото
количество погълната сол
намалява изпитата вода, съ-
общи в. "Индипендънт". Не-
логичният резултат е много
важен за планирането на бъ-
деща мисия до Червената
планета.

Необходимото количество
вода трябва да бъде предви-
дено от космическите аген-
ции, тъй като полетът ще
бъде дълъг. В двете посоки
той ще е поне 510 дена.

стряскащо. При 510 дена,
колкото ще е двупосочен по-
лет до Марс, ефектът ще се

натрупа. Той се наблюдава
още от 12-ия ден. Учените
изтъкват, че бъбреците са

Сензори анализират потта и поставят диагноза

стимyлира потните жлези c
микропроцесори. Така необ-
ходимият материал се съби-
ра за няколко минути. След
това молекyлярният състав
се предава c мобилен теле-
фон на сървър и анализът
приключва бързо.

Разбира се, към инова-
тивната гривна ще има въз-
можност да се вградят до-
пълнителни сензори, чрез
които човек да се информи-
ра за физическата си конди-

ция 24 часа в денонощието,
като получава данни за най-
различни показатели, има-
щи отношение към начина
на хранене, количеството
сън, движението, пулса и т.н.
Такива устройства на паза-
ра вече има, но те не поста-
вят диагнози.

Кога медицинската грив-
на ще е бъде пусната в про-
дажба и колко ще струва, за-
сега учените се въздържат да
коментират.
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 Гнойно възпаление на
очите може да доведе разви-
тие на ендофталмит. Ендоф-
талмитът е  възпалително за-
боляване на вътреочните ку-
хини. Може да възникне по
ендогенен или екзогенен път.
При нормални условия,
кръвно-очната бариера оси-
гурява естествена защита
срещу развиването на инфек-
ция. При ендогенния ендоф-
талмит, пренасяни от кръв-
та микроорганизми, преми-
нават през кръвно-очната ба-
риера и предизвикват възпа-
лителни изменения. Всяка
хирургическа процедура, ко-
ято нарушава целостта на оч-
ната ябълка, може да доведе
до екзогенен ендофталмит.

Причинителите на ендоф-
талмита са стафилококи,
стрептококи, псеудомонас,
ешерихия коли, найсерия ме-
нингитидис, клебсиела, се-

Диагнозата морбили се
поставя предимно клиничес-
ки (на базата на информаци-
ята, която лекарят придоби-
ва по време на прегледа). В
много случаи това не се от-
дава лесно (ранните оплаква-
ния приличат на тези на мно-
го други заболявания)и окон-
чателната клинична диагно-
за е възможно да бъде поста-
вена едва след появата на ха-
рактерния морбилозен обрив.
Категоричното доказване се
осъществява чрез изолиране
и доказване на вируса в сек-
рет или материал от болния,
но на практика рядко се пра-
ви. При посещение  при ле-
кар той разпитва (съответно
родителите на болното дете)
за характеристиката на оплак-
ванията, начина на тяхната
поява, контакт със заразно
болни в близките дни, нап-
равени в миналото имуниза-
ции и др.

След това лекарят прави

С медицинския термин хе-
матурия се описва наличие-
то на кръв (червени кръвни
клетки) в урината. Кръвта в
урината не винаги е видима
с просто око. Ако количест-
вото червени кръвни клетки,
попаднали в урината, е мал-
ко, урината може да изглеж-
да нормално. В този случай
се говори за микроскопска
хематурия, защото кръвните
клетки се откриват при мик-
роскопско изследване на про-
бата урина. Обикновено то-
зи тип се открива при ру-
тинно изследване на урина.
Когато в урината има по-го-
лямо количество кръв, тя мо-
же да изглежда розова, чер-
вена или кафеникава (с цвят
на чай или кола). Този тип
хематурия се нарича макрос-
копска , защото се вижда с
просто око.

Наличието на малко кръв
в урината може да бъде нор-
мално, но изисква задължи-
телна преценка и проследя-
ване от лекар. Около 10% от
хората имат поне един епи-
зод на хематурия през живо-

Диагноза хематурия
та. Появата на кръв в ури-
ната може да бъде остро, вне-
запно или да е хронично и
да продължава от дълго вре-
ме.

Понякога урината може да
има цвят, говорещ за хема-
турия, но при изследването
й да не се открият червени
кръвни клетки. Тази промя-
на може да се дължи на ле-
карства или някои храни.
При изследване на урината,
тези състояния се различа-
ват от истинското заболява-
не.

Жените развиват хемату-
рия по-често от мъжете, за-
щото при тях по-често се раз-
виват инфекции на уринар-
ния тракт, а те от своя стра-
на често водят до поява на
кръв в урината. Възрастни-
те хора, особено мъжете, по-
често страдат от този проб-
лем от по-младите хора, тъй
като те приемат лекарства,
които дразнят уринарния
тракт, а също и поради по-
голямата честота на уголе-
мяването на простатата и
злокачествените заболява-

ния.
Причините за поява на

хематурия са разнообразни.
Кръв в урината може да се
появи при всички състояния,
които водят до инфекция,
възпаление или травма на
уринарния тракт. В повечето
случаи наличието на микрос-
копска хематурия е индика-
ция за увреждане на горните
части на отделителната сис-
тема (бъбреци), докато явна
хематурия говори за засяга-
не на долните части (урете-
ри, пикочен мехур или урет-
ра). Все пак има и изключе-
ния от това правило.

Най-честата причина за
поява на кръв в урината под
четиридесет години са камъ-
ните в бъбреците и инфек-
циите на уринарния тракт.
Тези състояния могат да при-
чинят заболяването и при хо-
ра над четиридесет години,
но в този възрастов период
са много чести злокачестве-
ните заболявания на бъбре-
ците, пикочния мехур и прос-
татата. Възможно е и еднов-
ременно наличие на някол-

ко състояния, предизвиква-
щи появата на кръв в ури-
ната (например злокачестве-
но заболяване и инфекция).

Чести причини за забо-
ляванието са: бъбречни ка-
мъни; инфекции на отдели-
телната система или генита-
лиите; запушване на уретрата
от камък, тумор, стриктура
(стеснение) или притискане
от околните тъкани; тумор на
бъбреците, пикочния мехур
или простатата; гломеруло-
нефрити; нарушения в кръ-
восъсирването; наранявания

на органите на отделителната
система, например при ка-
тастрофи с кола или падане,
особено по гръб; лекарства -
антибиотици (рифампин),
аналгетици (аспирин), анти-
коагуланти (варфарин), фе-
нитоин, хинин и други; доб-
рокачествено уголемяване на
простатата;хронични заболя-
вания като диабет, артери-
ална хипертония, сърповид-
но-клетъчна анемия; вирус-
ни инфекции;възпаление на
бъбреците;физическо нато-
варване.

Какво представлява атипичният морбили синдром

обстоен преглед на горните
дихателни пътища, очите и
наличието на обриви, тях-
ното разположение, петна на
Коплик по вътрешната стра-
на на бузите и др. Назнача-
ва изследване на пълна
кръвна картина и урина, ко-

ито дават резултати, харак-
терни за вирусна инфекция
(т.е сочат, че в оргнизма
най-вероятно се развива ви-
русна инфекция, но не по-
казват каква е тя). За бързо
идентифициране (установя-
ване) на вируса могат да се

използват серологични изс-
ледвания. Принципът на те-
зи изследвания е откриване
на вирусни частици или спе-
цифични антитела срещу тях
в кръв от болен. Изолира-
нето на вируса се прави ряд-
ко, предимно с научна или
епидемиологична цел или в
случаите на атипично про-
тичащо морбили, когато са-
мо това (в комбинация със
серологични изследвания)
може да постави сигурна ди-
агноза. Вирусът на морби-
ли може да бъде изолиран в
ранните фази на болестта от
клетки от назофаринкса след
подходящо оцветяване (иму-
нофлуоресцентно). Вирусът
може да бъде изолиран и ум-
ножен на тъканна култура в
специални лаборатории.

В някои от случаите се
наблюдава атипичен синд-
ром на морбили. Той пред-

ставлява променена изява
на болестта.

Атипичният морбили син-
дром започва внезапно с ви-
сока температура, главобо-
лие, кашлица и коремна бол-
ка. Обривът може да се поя-
ви 1-2 дни по-късно, като чес-
то започва от крайниците.
Може да се появи подуване
на ръцете и ходилата. Неряд-
ко се развива пневмония и
тя може да продължи 3 месе-
ца и повече. Атипичните фор-
ми на морбили се развиват
у хора, които са непълно
имунизирани срещу болест-
та. Това може да се случи при
хора, имунизирани с вакси-
на от умъртвени вируси (ко-
ято не съществува в наши
дни) или с отслабена (ате-
нюирана) жива ваксина, съх-
ранявана неправилно. Този
вид имунизация не предпаз-
ва напълно организма от раз-
витие на морбили и предиз-
виква развитие на атипич-
ни форми на болестта.

Възпаление на вътреочните кухини
рация, ентерококи, кандида
албиканс, криптококус, акти-
номицес.

Ендофталмитът се изра-
зява с болка, зачервяване,
подуване на клепачите, на-
малена зрителна острота,
главоболие, фотофобия,
обилно сълзене и дразнене
на очите. При очния прег-
лед на болен с гноен ендоф-
талмит може да се установи
подуване и зачервяване на
клепачите, хипопион, хемо-
за, намален или липсващ
червен рефлекс, папилит,
оток на роговицата, гноевид-
но течение от окото.

В диференциално диаг-
ностичен план, трябва да се
има предвид корнеална аб-
разия, разкъсване на рого-
вицата, язва на роговицата,
гноен кератит, херпес зостер
офталмикус, руптура на оч-
ната ябълка, ирит, увеит, из-

лив в стъкловидното тяло.
За поставяне на диагнозата
се прави микробиологично
изследване на вътреочната
течност и хемокултура, пъл-
на кръвна картина, скорост
на утаяване на еритроцити-
те, рентгенография на гръд-
ния кош, ултразвук на сър-
цето за доказване на вегета-
ции, компютърна томогра-
фия, биомикроскопия, фун-
дускопия.

Лечението на ендофтал-
мита зависи от етиологията
му. Прилагат се антибиоти-
ци локално и системно (ван-
комицин, амикацин, цефта-
зидим, цефалоспорини 3-та
генерация), циклоплегични
капки за очи, кортикостеро-
иди, фликоназол, амфотери-
цин В.

Усложненията на ендоф-
талмита са пълна загуба на
зрение и енуклеация. Прог-

нозата на заболяването е из-
ключително променлива и
зависи от етиологията на
гнойния ендофталмит. За

нейното подобряване е не-
обходимо започването на ле-
чението да бъде възможно
най-бързо и адекватно.
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Киселецът помага при колит
С 250 мл вряла вода се залива 4 чаени лъжици насит-

нени листа на киселец. Вари се на водна баня за 20 ми-
нутки. Взима се 3 пъти за ден по 1/3 чаша.

При проблеми с черния дроб
Супена лъжица листа на киселец се залива с 300 мл

вода. Сварява се за 10-тина минути. Приема се 3 пъти,
като една доза е равна на кафена чаша.

Срещу отоци
Изцежда се пресен сок от листата на киселеца, като от

него се взима 3 пъти по 2 чаени лъжички.
Листа от киселец при изгаряния - използват се листа,

които сте откъснали туко-що. Налагат се като компрес,
който можете да подмените 2 пъти за деня.

 Корени от киселец при възпаление на далака - в оцет
се варят за 7 минути корените на киселец. После се изваж-
дат и се смилат с блендер или машинка за месо на кашич-
ка. Тя се налага върху зоната, в която изпитвате болка.

Рецепта с общоукрепващо действие: около 1 с.л. от на-
ситнен свеж киселец се запарва с 300 мл вряща вода. Ври
5 минути. Пие се по 1 к.ч. 3 пъти на ден преди храна.

При възпаление на пикочния мехур: преди лягане да се
взема вана с отвара от киселец. Слагат се 500 г киселец в
1 л вода, слага се на огъня и ври 10 мин. Отварата се
прецежда и се излива в пълната вана с температура на

водата в нея не повече от 36 градуса. Във ваната се прес-
тоява 8-10 мин.

При ангина и треска: свежи листа и меки стъбла кисе-
лец се измиват добре с течаща вода, попарват се във вря-
ла вода, нарязват се на ситно и и се претриват с дървена
лъжица. Кашата се прецежда и изстисква през плътна тъ-
кан (тензух, два - три слоя) в емайлиран съд и полученият
сок се слага да ври 3-5 минути. След като изстине, съхра-
нява се в хладилник. Приемат се по 1-2 с.л. 3 пъти на ден
по време на хранене.

При разстройство: две с.л. наситнени корени от кисе-
лец се заливат с 300 мл гореща вода, варят се на водна
баня в продължение на 30 мин. и се оставят да изстинат
10 мин. Отварата се прецежда през многослойна марля и
се получава обем, близък до изходния. Вземат се по 2 с.л.
3 пъти на ден 30 мин. преди храна.

Билката има отхрачващо,
общо укрепително, нервоус-
покоително и болкоуспокоя-
ващо действие. Прилага се
при кашлица, бронхит, сто-
машни болки, жлъчни и чер-
нодробни заболявания. По-
добрява функциите на задс-
томашната жлеза.

Растението е известно още
като: бял крем, бял тъжек,
флорентински крем, градин-
ска перуника, кремък, мага-
решки уши, манастирско цве-
те, пеперуга, ружен, син крем,
синя ружа, тъжък, хурка.

Цъфти през май-юни. С
лечебна цел се използват ко-
ренищата. Ризомите се из-
важдат  през късното лято,
почистват се и се изсушават.

Ирисът съдържа етерично
масло с главна съставка ке-
тона ирон, еугенол, ацетофе-
нон, гераниол, линалоол,
нафталин, терпени, олеино-
ва, лауринова, бензоена и др.
киселини, бензоен, оцетен

Клинично е установено,
че декоктът от коренището на
блатния аир усилва секреци-
ята на солна киселина в сто-
маха, особено при хипоа-
цидни гастрити. Това опре-
деля благоприятния ефект на
билката във всички случаи
на липса на апетит. Поради
неговия немного горчив и
същевременно ароматен вкус
инфузът и декоктът от блат-
ния аир се приемат охотно
и от деца. Билката има и га-
зогонно и тонизиращо дей-
ствие. Действува добре при
метеоризъм и подобрява хра-
носмилането. Съдържащият
се в коренището горчив глю-
козид акорин има жлъчогон-
но и диуретично действие,
повишава тонуса на жлъч-
ния мехур.

Билката е известна още
и с наименованието - ако-
рус.

С лечебна цел се използ-
ват коренищата, които се съ-

Алицинът
предпазва от рак

Най-ценното в чесъна е
активната му съставка али-
цин. Тя обаче се образува
само ако скилидките се на-
режат или намачкат. Необ-
ходимо е след това да се ос-
тавят 5-10 минути, за да ме-
таболизира алиинът. Тога-
ва един ензим в чесъна
превръща веществото али-
ин в безценния алицин.

А много хора тутакси го
ядат или сипват в манджата.
По такъв начин алицинът не
се образува. Щом минат 10-
15 минути, чесънът се готви
на слаб до умерен огън още

Блатният аир усилва
секрецията на солна
киселина в стомаха

бират през пролетта. Тогава
билката е най-богата на ете-
рично масло. Коренищата се
изваждат от тинята, изми-
ват се, очистват се от коре-
ните и надземните части, на-
рязват се на късове, дълги
10-15 см, а по-дебелите се
разцепват надлъж. Корени-
щата, от които ще се дести-
лира етеричното масло, не
се белят. За други цели обик-
новено те се белят чрез ос-
търгване на външната ко-
ра, като предварително се
измиват.

Не трябва да се смесва с
други блатни растения, като
водната перуника, която има
подобни листа, но е с жълти,
красиви, неароматични цве-
тове; тръстиката (Phragmites
communis Т г i п.), която е по-
едра, има обло и дебело съц-
ветие и няма приятната ми-
ризма на акоруса; шавара
(Juncus L.), коренищата на
който са без миризма.

Суши се в проветриви по-
мещения със силно въздуш-
но течение, а най-добре в су-
шилня с осигурена вентила-
ция при температура, не по-
висока от 30°. Съхранява се
в сухи, хладни и тъмни по-
мещения, в добре затворени
опаковки.

Коренищата съдържат
етерично масло, в състава
на което влизат фенилпро-
нановото производно аза-
рон, пинен, камфен, борне-
ол, еугенол, метилеугенол,
кариофилен, каламен, ако-
рон, сесквитерпеновият лак-
тон акоренон, нроазулени и
др. Освен етерично масло ко-
ренищата съдържат горчи-
вия глюкозид акорин, дъбил-
ни вещества, аскорбинова
киселина. За главен причи-
нител на миризмата се смя-
та азарилалдехидът.

Влиза в състава на на-
шия препарат неутрацид,
употребяван против язвена

болест на стомаха и двана-
десетопръстника.

Редица автори съобщават
и за изразено седативно, съ-
нотворно, спазмолитично, а
отчасти и аналгетично дей-
ствие на коренището. Вод-
ни и спиртни извлеци от ко-
ренището потискат развити-
ето на някои патогенни мик-
роорганизми, главно от гру-
пата на шигелите, протеус

и пиоцианеус.
Начин на приложение:

приготвя се декокт от 15 г
наситнено коренище на 3- 3
1/2 чаши вода. Пие се по
1/3 - 1/2 чаша 3 - 4 пъти на
ден преди ядене. Може да се
приема и под формата на ин-
фуз (1:10) - по 1/4 чаша 3
пъти на ден преди ядене.

Външно се употребява за
гаргара.

Ирисът подобрява
функциите на
задстомашната
жлеза

алдехид, феноли; нишесте,
слузни вещества, восъци,
смоли, глюкозида иридин, за-
нароза, дъбилни вещества,
органични киселини, мине-
рални соли и др

Начин на употреба: 2 ч.л.
ситно счукана дрога се зали-
ва с 1 чаша вряла вода и
след няколко часа се прецеж-
да. Запарката се пие се за 1
ден.

Странични ефекти. В
твърде големи дози са въз-
можни нежелателни ефекти
от страна на храносмилане-

то и нервната система.
Всички части на ирисите,

включително и ризомите, са
токсични при поглъщане.
При някои хора те причиня-
ват кожни раздразнения и
алергични реакции. Билката
често се прилага в комбина-
ция с други прочистващи
растения като къдрав лапад
и репей. За безопасната и
правилна употреба на ириса
се консултирайте с лекар или
със специалист билкар. Не се
препоръчва при бременност
или кърмене.

10-15 минути. Ако е повече,
топлината разгражда алици-
на. Колкото по-дълго готвите
чесъна, толкова повече хра-
нителни вещества губите.
След 45 минути на котлона
от чесъна нищо не остава. А
ако ще го използвате за цяр,
най-добре го приемайте суров
и дори поникнал, споделят
народни лечители.

За пикантния еликсир,
който предпазва от рак, са
нужни малък съд, нож, кана

с капак, 2 ч. л. ябълков оцет,
2 смачкани много добре ски-
лидки чесън, 2 ч. л. пресен
сок от лимон, 1/4 ч. л. ли-
монена киселина, 3-4 см пре-
сен джинджифил (обелен и
настърган), щипка лют пи-
пер, 2 чаши вода.

Кипнете вода в малък съд
и изключете котлона. Дока-
то водата завира, накълцай-
те чесъна и го оставете око-
ло 10 минути. Добавете със-
тавките през цедка за чай
или през рехав плат в кана-
та. Долейте водата в нея и
изчакайте 5 минути, като по-
разбърквате. Сипете мънич-
ко мед. Изпива се наведнъж.
Правете тази процедура все-
ки ден поне 2 седмици. След
няколко месеца я повторете.
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Вкусни изкушения

Тиквичките са вкусен и
диетичен зеленчук, богат на
минерални соли. Тиквички-
те са препоръчителни за
страдащи от сърдечносъдо-
ви заболявания. Съдържат
калий, който подпомага дей-
ността на сърцето, свалят и
високото кръвно налягане.
Изключително полезни са за
хората със сърдечни проб-
леми. Болните със сърдечна
недостатъчност и възпаление
на сърдечния мускул, със сте-
нокардия задължително
трябва да ги включват в
порциона си.

Богати са още на калий
и фосфор, калций, магне-
зий, манган, желязо, мед, а
също така и микроелемен-
тите молибден, титан, литий
и цинк.

В тях има ниски нива на
органични киселини, зато-
ва са подходящи при лечеб-
но хранене на страдащи от
бъбречни заболявания.

Тиквичките са богати на
каротин (провитамин А) и
някои витамини от групата
B. Те помагат на организма

Ïî ãðúöêè
Необходими продукти: 3-

4 тиквички, олио, 2-3 с.л.
зехтин, около 120 г бяло и
60 г царевично брашно, лед

Начин на приготвяне: на-
режете тиквичките по дължи-
на на възможно най-тънко.
Сложете всички тиквички в
тенджера, поръсете ги с мал-
ко зехтин, царевично и бяло
брашно, похлупете и хубаво
раздрусайте тенджерата, за да
може брашното до се разп-
редели равномерно.

Загрейте мазнина в ти-
ган. Всяка тиквичка се по-
тапя за секунда в купа с во-
да и лед и се пуска в тигана
да се пържи. Пърженето на
тиквичките е съвсем кратко,
защото са много тънки. Го-
товите тиквички се вадят
върху кухненска хартия

Ñ êèíîà è ëàïàä
Необходими продукти: 3

тиквички, 200 г киноа, 1 връз-

Правила за замразяването им
Добре е да престояват в хладилник, докато не

бъдат приготвени. Запазването им за по-дълъг
период от време изисква внимателното им обра-
ботване, следвайки няколко прости правила.

Първо, измиваме тиквичките. Отстраняваме
краищата, но не ги обелваме, за да съхраним
формата на тиквичката по време на замразява-
нето и отмразяването.

Нарязваме ги по дължина или на по-дебели
кръгови парчета. Така обработени, ги оставяме
малко да постоят. След това с кухненска хартия
леко увиваме парченцата тиквички и попиваме,

ка лапад, 3 домата, 1 връзка
зелен лук, зехтин, черен пи-
пер, сол, чубрица, босилек.

Начин на приготвяне:
почистваме и измиваме ла-
пада. Кипваме вода и го по-
парваме за няколко минути.
Изхвърляме водата, отцеж-
даме и оставяме лапада нас-
трана. Нарязваме лука и го
запържваме, добавяме лапа-
да и доматите предварител-
но настъргани, киноата и 1-
2 чаши вода.  Посоляваме и
подправяме и оставяме да
къкри, докато доматите и во-
дата поизврат, киноата се
свари (докато се изпука - 15-
тина минути) и ястието се
посгъсти.

Êèø íà ôóðíà
Необходими продукти: 3

средно големи тиквички, 2
яйца, 2 с.л., брашно или га-
лета, 150 г сирене, 1/2 връз-
ка пресен копър, сол - на
вкус, черен пипер - по же-

лание,1 шепа настърган
кашкавал за поръсване, олио
- за намазване

Начин на приготвяне:
обелете тиквичките и ги нас-
тържете на едро ренде. Раз-
бийте яйцата с брашното,
добавете натрошеното сире-
не, тиквичките, както и сит-
но нарязания копър, солта
и черен пипер. Цялата смес
сипете в тавичка, подмазне-
на и поръсена с малко браш-
но.

Изпечете киша на 180-
200 градуса до порозовява-
не. След това поръсете с
кашкавал и върнете във фур-
ната за още 5-6 минути.

Ñ êàøêàâàë
íà ôóðíà

Необходими продукти: 4
тиквички, 250 г цедено ки-
село мляко, 100 г кашкавал,1
яйце, 1 връзка копър, 2 с. л.
брашно, зехтин за мазане,
сол и черен пипер на вкус.

Начин на приготвяне:
тиквичките се настъргват и
се посоляват. Оставят се за
15 минути и след това се из-
стискват добре. Прехвърлят
се в намазнена тава.

Копърът се наситнява и
се смесва с млякото, браш-
ното, яйцето, сол и черен
пипер.

Тиквичките се заливат с
получената смес и се разбър-
ква.

Покриват се с алуминие-
во фолио и се пекат около
20 минути в загрята на 180
градуса фурна, с вентилатор.

След това фолиото се от-
странява, ястието се поръс-
ва с настърган кашкавал и
се запича до златисто - око-
ло 10 минути.

Çåëåí÷óêîâà
çàïåêàíêà

Необходими продукти: 2
тиквички, 2 патладжана, 4
картофа, 4 домата, няколко

скилидки чесън, 50 - 60 мл
зехтин, 4-5 с.л. соев сос,
сол,черен пипер,1 ч.л. пъл-
на риган, 1 стрък сушен роз-
марин.

Начин на приготвяне:
почистете всички зеленчуци
и ги нарежете на еднакви
кръгчета. Патладжаните се
посоляват и се оставят да се
отцедят от горчивия сок. Из-
плакват се добре и се подсу-
шават. Нарежете чесъна на
тънки филийки.

В подмазнена правоъгъл-
на форма започнете да ре-
дите зеленчуците, като реду-
вате домати, картоф, патла-
джан и тиквичка. Между тях
посипвайте и филийки че-
сън.

Поръсете обилно с подп-
равки, соев сос и остържете
клончето розмарин отгоре.
Полейте струйка зехтин рав-
номерно и сложете ястието
да се изпече в умерено заг-
ряна фурна.

Тиквичките - лек против диабет,

артрит и лош холестерол
да се освободи от шлаките и
токсините, ускоряват метабо-
лизма  и свалянето на из-
лишните килограми. Полез-
ни са и против задържане
на течности. Заради съдър-
жанието на пектин, стиму-
лират храносмилането.

Друго свойство на тик-
вичките е, че понижават ни-
вата на кръвната захар. За-
това се препоръчват при ди-
абет.

Зеленчукът сваля лошия
холестерол, подпомага жлъч-
ката, нормализира работата
на черния дроб, като възста-
новява нивата на гликоген в
него. Има отлично действие
при артрит и ревматизъм.

Помагат при безсъние и
успокояват нервната систе-
ма. Имат свойството да по-
вишават силите на организ-
ма да се справи с възпале-
нията и със свободните ра-
дикали.

Заради съдържанието на
мед, тиквичките са подходя-
щи при анемия и заболява-
ния на кръвоносните съдо-
ве. Зеленчукът има и проти-

воалергични свойства.
Особено са полезни за хо-

рата с жлъчно-каменна бо-
лест. Тиквичките имат мал-
ко калории: в 100 г - едва
27 калории, в същото време
са съкровищница на микро-

елементи, витамини и орга-
нични киселини. Затова те
непременно трябва да се
включват в диети.

 Зеленчукът е лек за бъб-
реците, отделителната систе-
ма като цяло и ставите. То-

ва се дължи на свойството
на тиквичките да извличат
от организма вредните со-
ли.

При заболявания на чер-
ния дроб и жлъчката диета  с
тиквички е задължителна. По-
лезните им свойства се проя-
вяват само при определени
начини за приготвяне. Най-
добре е да се готвят на пара
или да се задушават на ба-
вен огън. Печените и пърже-
ни тиквички не са диетичен
вариант. Ако правите хайвер
от тиквички, не добавяйте
много подправки и солете
предпазливо. С маслото съ-
що трябва да се внимава.

Препоръчват се при за-
болявания на стомаха ,
жлъчния мехур, дванадесе-
топръстника, при хиперто-
ния, затлъстяване,малокръ-
вие и сърдечносъдови забо-
лявания.

Не се препоръчва прека-
ляването с тиквички при
бъбречни заболявания, ко-
ито са свързани със затруд-
нено извеждане на калия от
организма.

колкото се може повече от водата, която са пусна-
ли.

Когато попием излишната течност, ги поставя-
ме в найлонов плик, като най-подходящ е твърди-
ят плик с цип. Добре е да съблюдаваме дали от-
делните парченца се свличат и събират само в
единия край на плика или са натрупани в една
посока. Трябва да разпределим парченцата тик-
вичка по цялата вътрешна част на найлоновия
плик.  Тогава са готови за замразяване.

При размразяване трябва да ги оставим на стай-
на температура, за да избегнем разкашкването им.

Може да ги нарежем и на кубчета, и тогава  да
ги замразим. Или да замразим вече изпържени

тиквички. Първо, трябва да ги измием добре и
подсушим. След това се нарязват на по-големи
кръгчета със запазена обелка в краищата им. Ле-
ко ги запържваме, след което ги оставяме да изс-
тинат, попиваме излишната течност и мазнина с
кухненска хартия и ги слагаме в плик за съхране-
ние във фризера.

Когато бъдат размразени, трябва да се подпра-
вят с повече подправки, за да се подсили вкусът
им. Който и вариант да изберем за съхранение,
добре е да се ръководим от това, че тиквичката е
зеленчук със силно водно съдържание и е добре
максимално да извлечем течността преди него-
вото замразяване.
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Режимът на известните

Американската актриса
Анет Бенинг хапва прециз-
ното храни, разделени на ня-
колко ясно дефинирани гру-
пи. "Този начин на хранене
го прилагам от години и да-
ва 100 процентови резулта-
ти в борбата с излишните ки-
лограми", споделя  58-годиш-
ната носителка на "Златен
глобус" за най-добра актри-
са в комедия - за изпълне-
нието й във филма"Децата
са добре". Този режим гаран-
тира бързо освобождаване от
мазнините, лесен е за спаз-
ване, щади организма и пред-
пазва от неприятния йо-йо
ефект. Той е със седемдневна
продължителност. Може да се
използва, колкото често ис-
кате, като паузата между про-
вежданията трябва да е поне
два дни. Режимът, освен от

В случай, че желаете не
само да се отървете от из-
лишните килограми, но и да
подобрите състоянието на
организма може да се насо-
чите към диетата с моркови
и цвекло.

Тази система за отслаб-
ване е предназначена за 10
дни, през които може да за-
губите 5-7 кг. В случай, че
трудно понасяте времето, в
което трябва да сте на дие-
та, може да го ограничите
като намалите продължител-
ността до 1-5 дни.

Противопоказания на  то-
зи режим има при: ниско
кръвно налягане; стомашно-
чревни заболявания; холели-
тиаза, диабет тип 2, възпа-
ление на тънките черва.

Примерно меню
Закуска: варено цвекло,

пресни моркови, 1 ч.л. зех-
тин или нискомаслена сме-
тана.

Обяд:супа от цвекло и
моркови, към която могат да

Анет Бенинг хапва
прецизно храни по групи

излишните килограми, из-
чиства организма от токси-
ните и помага да се чувства-
те значително по-добре. Схе-
мата на хранене на актриса-
та е:

Ден първи
През първия ден хапва

всякакви плодове с едно
единствено изключение - ба-
нани. На обяд и ввечеря яде
зеленчукова супа.

Ден втори
През него яде зеленчуци.

Хапва, докато се почувства
сита. Зеленчуците са прес-
ни, готвени или консерви-
рани. Единствените проти-
вопоказни са бобът и царе-
вицата. За обяд яде зеленчу-
кова супа, а за вечеря пече-
ни картофи с масло.

Ден трети
В този ден си разрешава

всякакви плодове и зеленчу-
ци.

Ден четвърти
За закуска хапва банани

с обезмаслено мляко. На
обяд и вечеря яде зеленчу-
ковата супа. За десерт след
всяко ядене хапва поне по
един банан.

Ден пети
През този ден си позво-

лява телешко с домати- 300
грама месо и пет домата.
Хапва веднъж супа, в което
време на деня пожелае.

Ден шести
Яде толкова телешко и зе-

ленчуци, колкото иска. Но
без печени картофи. Хапва
и поне веднъж супа.

Ден седми
В последния ден от диета-

та хапва кафяв ориз, зелен-
чуци и пие плодов сок. Су-

пата отново присъства в ме-
нюто й на обяд и на вечеря.

В края на 7-мия ден, ако
сте спазвали тази диета, би
трябвало да сте свалили 4 -

5 кг. Ако сте свалили повече
от това, си дайте поне 2 дни
почивка, преди да я започ-
нете пак, съветва Анет Бе-
нинг.

С него се изгарят калориите на един шоколад
До този издод стигнаха група американски учени от

университета Вандербилт в Нашвил, цитирани от АП.
Резултатите от изследването им показват, че 10-15 ми-

нути смях могат да изразходват калориите, поети с изяж-
дането на едни шоколад. Доброволците,  участвали в екс-
перимента, не знаели точната цел на изследването. Уче-
ните им казали, че тестват емоционалните реакции към
различни видове клипове. Те изчислили изразходваната
енергия по време на смях на базата на разликите между
вдишвания кислород и издишвания въглероден двуокис.
Освен това доброволците били свързани със специални
монитори, за да се види какъв е ритъмът на сърцето.

Ако имате някой друг килограм в повече, най-вероятно
се чувствате нещастни, но ако искате да се отървете от
няколко допълнителни калории, може да пробвате със смехо-
тренировки.

Ново проучване доказало, че смехът наистина помага в
допълнителното горене на калории. Според учените от уни-
верситета в Тенеси, САЩ, дори ежедневен 15-минутен смях
може да ви помогне да свалите до два килограма. Това
може да стане обаче с усилени тренировки всеки ден и то в
продължение на една година. Изследването доказало също,
че 10-минутен смях се равнява на 3 минути умерена трени-
ровка. За тези десет минути вие ще изгорите около 50 кало-
рии. "Когато гледате комедиен филм, сериал или шоу, вие
изгаряте същото количество калории, което бихте изразхо-
дили в едночасова разходка", допълват специалистите.

Изследването се провело между жени и мъже на въз-
раст от 18 до 34 години. Резултатите показали, че те из-
разходвали до 20% повече енергия, докато гледали ТВ пре-
давания и филми, които ги карали да се смеят.

Според британско проучване 15-минутният смях е съ-
що така полезен и за сърцето. Той намалява риска от
сърдечносъдови заболявания. Смехът ускорява сърдечния
ритъм, увеличава притока на кислород и допринася за по-
активната работа на коремните мускули и диафрагмата.

Смехът
вталява

Загуба до 7 кг с моркови и цвекло

Установено е, че минералът апатит пома-
га при проблеми с ноктите, алергии, артрит,
костите, мускулите и нервната система.
Подобрява координацията и укрепва
мускулите. Потиска глада и хипертония-
та.

Прозрачните му разновидности в
тъмносиньо, металик и жълто са
полезни при свалянето на тегло. Те
потискат глада и увеличават скоростта
на метаболизма на тялото, изграждай-
ки здравословни хранителни навици.
Подобрява психическите ви способности и
креативност.

Апатит се среща в много форми и цветове и е
лесно да се обърка с половин дузина други минера-
ли. Среща се в прозрачни, полупрозрачни и непроз-
рачни форми. В цветово отношение варира в бяло,
кафяво, жълто, зелено и дори лилаво. Кристалната
му форма е шестоъгълна и стъклообразна.

Противопоказания
при диабет
и ниско кръвно

се добавят лук, тиквички, до-
мати. Препоръчително е да
не използвате сол. Салата
от цвекло и моркови, подп-
равена със зехтин и чесън.

Следобедна закуска: мор-
ков или чаша сок от цвекло.

Вечеря: салата от цвекло,
подправена с чесън и сме-
тана, чаша сок от моркови
или цвекло.

Важно е да пиете сока от
моркови веднага след като е
направен. Сокът от цвекло
трябва да престои най-мал-
ко 1 час преди консумация.
Сокът от цвекло не може да

се пие чист! Най-добре е да
го разреждате с вода.

Често ограниченията в
диетите ги правят непосил-
ни. За това може да ядете
колкото може повече зелен-
чуци.

Внимание!
Не забравяйте, че морко-

вите и цвеклото, както и со-
ковете от тях, не могат и не
бива да се съхраняват дълго
време. Старайте се да ги кон-
сумирате пресни. Цвеклото
може да предизвика оцветя-
ване на урината. Не се при-
теснявайте, това не е кръв.

Минералът апатит потиска глада
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Фейсбилдинг с
ефект на ботокс

Лицето често издава на-
шата възраст, но днес, с по-
мощта на специална техни-
ка, наречена фейсбилдинг,
може да се коригират някои
следи и то да изглежда по-
свежо. Това не е нова мода,
а метод, известен още от 60-
те години на миналия век,
когато дамите са променяли
фините линии на лицето със
специална гимнастика.За да
се постигнат и поддържат ре-
зултатите, трябва да бъдем
много настоятелни, а ефек-
тът е бърз и забележим. Мо-
же да се тренират система-
тично всички мускули на ли-
цето. Добре е това да става
под ръководството на специ-
алист, който притежава зна-
ния за анатомията и физи-
ологията на лицето и вла-
дее умения за терапия в нев-
ропатологията, за да се из-
бегнат често допусканите
грешки. Фейсбилдингът мо-
же да се използва за изглаж-

Розана Аркет, американс-
ката актриса, филмов режи-
сьор и продуцент, известна с
участието си във филмите
"Криминале" и "Девет ярда"
и с това, че се омъжи за чет-
върти път преди четири го-
дини за банкера Тод Морган,
с напредването на възрастта
има своя фитнес философия:
възпрепятствайте загубата
на мускулна маса, съветва
звездата . Физическата актив-
ност наистина е важна и след
50-те. Физическите упражне-
ния увеличават разхода на
енергия. Те са изключително
ефективни не само в борба с
излишните килограми, кои-
то с възрастта все по-лесно
се натрупват, а помагат да
не се губи мускулна тъкан,
коментира Розана Аркет.
Спортните занимания запаз-
ват обема на мускулните
влакна. Движението подоб-
рява и тонуса като цяло, чув-
ствате се по-жизнени и енер-
гични, категорична е актри-

Лицето е отпуснато, уст-
ните са затворени, но не
свити. С възглавничките на
средните пръсти притискате
ъгълчетата на устата. Опъ-
вате устните (като за целув-
ка) и звучно засмуквате въз-
дух. При действието не ма-
хате пръстите от ъгълчета-
та на устата.

Устните са плътно затво-
рени, но не свити. Дълбоко
вдишвате през носа и сил-
но издувате бузите. Издиша-
те отначало постепенно, след
това на пресекулки. По вре-
ме на упражнението устни-
те не трябва дори лекичко
да се отварят.

Вдишайте през носа и
задръжте дъха си за 4-5 се-
кунди. Пръстите отново при-
тискат ъгълчетата на устни-
те. Издишайте така все ед-

Четвърт час за суперформа

Розана Аркет: Стопирайте загубата
на мускулна тъкан
Със 150 минути седмично енергично ходене или градинарство

сата. Противно на разбира-
нията, не е необходимо да
спортувате часове наред 7
дни в седмицата. Необходи-
ми са занимания с умерена
интензивност като енергич-
но ходене, танци, гимнасти-
ка или плуване.

За 57-годишната звезда са
канон поне 150 минути фи-
зическа активност седмично.
Именно тези физически ак-
тивности карат организма да
изгражда ново костно вещес-
тво, което забавя развитие-
то на остеопороза. А тя, как-
то и да го погледнем, е един
от най-сериозните проблеми
на средната възраст, комен-
тира Розана Аркет и допъл-
ва: Редица изследвания по-
казват, че редовните спорт-
ни занимания водят до на-
маляване на кръвното наля-
гане. Спортът подобрява и
храненето на сърцето. Фи-
зическата активност предиз-
виква отделяне на ендорфи-
ни (т.нар. хормони на щас-

тието),  т.е. тя значително
подобрява настроението.

Вариантите да бъдете ак-
тивни са безкрайно много и
далеч не се изчерпват с
прашни фитнес зали, пъл-
ни с мускулести младежи,
казва още звездата.-Енер-
гичното ходене е най-добро-
то физическо упражнение за
хора на средна, та дори и в
напреднала възраст. То ща-
ди ставите, носи минимал-
на опасност от контузии, а
и може да се осъществява
практически навсякъде и от
всеки.

Така че сами може да до-
зирате продължителността и
трудността на излета сред
природата , смята Розана Ар-
кет. - Грижата за цветята в
градината е друг вариант за
фитнес, освен че е приятна,
е и изключително полезна.
Така градинарството е опре-
деляно като един от най-под-
ходящите начин за поддър-
жане на организма в тонус.

 Обикновено пропускаме
фитнеса или гимнастиката по
различни причини, най-чес-
тите от които са: "Нямам дос-
татъчно време сутрин" или
"Вечерите ми са твърде зае-
ти". Ако само изместите на
милиметър гледната си точка
и си зададете въпроса така:
"Какво по-важно има от гри-
жата за мен самия?". Реалис-
тично погледнато знаем как-
во причинява стреса, емоци-
оналното ангажиране, рабо-
тохолизма, както и желание-
то за справяне - в работата,
в семейството, в личния жи-
вот… Наистина сте зает.

Затова, отначало дайте си
само 15 минути. Можете да
го направите. Вероятно отде-
ляте повече време дневно,
сърфирайки в мрежата в тър-
сене на идеалния фитнес уред.
Можете да го направите по-
просто, отколкото си го пред-
ставяте. Дори не е необходи-
мо да си купувате спортен
екип. За най-висока ефектив-
ност редувайте тези 15 мину-
ти упражнения с 15 минути
тичане или ходене. Например,
ако правите въпросните уп-
ражнения в понеделник, сря-
да и петък, във вторник и чет-
въртък - ходете или тичайте.
И тези 15 минути дневно  ще
се  преврънат неусетно в част
от ритъма на живота ви. Как?

Най-напред загрейте - око-
ло 3 минути - с бавни кляка-
ния - застанете леко разкра-
чени (разкрачът е с широчи-
ната на раменете) с изпънат
гръб и клякайте бавно, дока-
то бедрата ви не застанат ус-
поредно на пода и след това
бавно се изправяйте. Напра-
вете 10-15 повторения, почи-
нете си 30 секунди и повторе-
те.

След това се опитайте да
направите няколко лицеви
опори , колкото и да не ви се
отдава - разстоянието между
ръцете е с широчината на ра-
менете. Дръжте гърба си из-

пънат. Не е нужно да докос-
вате пода, но се старайте да
се снижавате колкото можете
повече. Опитайте да го нап-
равите 10-15 пъти. Починете
за 30 секунди и повторете.

После се захванете със су-
персет за около 6 минути.
Клякания с издаване крака
напред - започвате с прибра-
ни крака и изпънат гръб.
Пристъпете с десен крак, кол-
кото можете по-напред, и
приклякайте докато бедрото на
десния крак не застане успо-
редно на пода. Върнете се в
изправена позиция и напра-
вете това и с левия крак. Пра-
вете по 10 повторения за все-
ки крак.

 Особено добре е да свик-
нете да правите и още един
комплекс в продължение на
също на толкова минути. Ли-
цеви опори с повдигнати кра-
ка - поставете краката си вър-
ху топка, столче или каквото
ви е удобно да използвате за
тази цел и правете лицевите
опори така. Така променяте
геометрията на тялото и съз-
давате интензитет на упраж-
нението. Повторете 10 пъти.
Починете 1 минута и повто-
рете сериите още веднъж.

Не пропускайте и корем-
ните преси - оставете гърба
си неподвижно опрян на по-
да. Повдигайте главата и кра-
ката си със сгънати колене,
докато усетите таза си също
да се отлепя от пода. Целта е
да напрягате коремните си
мускули. Повторете 20 пъти.
Починете 1 минута и повто-
рете сериите още веднъж.

дане на бръчките по лицето
и неговите контури.Това по-
вишава тонуса на кожа-
та.Може да започнете под
ръководството на инструктор
за около две седмици, а след
това да продължите сами у
дома.Този метод е почти ек-
вивалентен на ботокса, но е
лишен от неговите недоста-
тъци. Техниката е ефектив-
на и няма странични про-
явления.Може да се прила-
га във всяка възраст, обус-
ловена от специфичните про-
мени на кожата и лицето.На
лицето има много мускули,
но обикновено използваме
една десета от тях, най-вече

по време на хранене. Пос-
тоянната пасивност на ос-
таналите води до мускулна
слабост, лицето се отпуска и
старее. Ето няколко упраж-
нения, които може да изпъл-
ните сами у дома.

Покрийте горната устна с
долната и се опитайте да се
усмихнете с краищата на ус-
тата. Повторете няколко пъ-
ти

Притискайте брадичката с
юмрук и се опитайте макси-
мално да отворите устата.То-
ва ще укрепи мускулите на
шията и брадичката. Повто-
рете три пъти.След това от-
ворете широко устата и опи-
тайте да я затворите с юм-
рука под брадичката.Задръж-
те възможно най-дълго. Пов-
торете три пъти.

Издигнете езика към неб-
цето и натискайте силно.То-
ва тренира мускулите на вра-
та и ларинкса.

Ако комбинирате упраж-
ненията с масажи и козме-
тични процедури за лицето
и шията, ефектът ще бъде
по-силен и продължителен.

Упражнения за гъвкавост на бузите
но искате да надуете нещо.

Вратът е изпънат, не от-
пускате главата. Напрегнете
силно мускулите и започне-
те да изтегляте напред дол-
ната челюст. Изтеглете я кол-
кото можете по-напред и я
раздвижете надясно и наля-
во. По време на упражнени-
ето държите главата и врата
изправени, като се стараете
да не ги накланяте.

 Обхванете с длани бузи-
те си по такъв начин, че из-
датинките под кутретата да
се намират точно върху
ъгълчетата на устата ви.
Пръстите са отпуснати и ле-
жат върху лицето. Без да
премахвате дланите си за-
почнете да се усмихвате кол-
кото можете по-широко. Не
отваряйте устните си и се
опитайте да преодолеете зна-

чителното съпротивление.
Устните са затворени.

Двата показалеца сложете
върху назолабиалните гън-
ки (от страничната част на
ноздрите до брадичката) и
притиснете. След това се
опитайте колкото можете по-
плътно да притиснете устни-
те си към венците и зъбите.
По време на упражнението
не махайте показалците от
назолабиалните гънки.
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Учени от центъра за онко-
логични изследвания "Фред
Хъчинсън" в САЩ създадо-
ха наночастици, които могат
да проникнат в имунни клет-
ки и да ги активират за бор-
ба с рака, например с левке-
мията, съобщи БТА.

Разработените от учени-
те наночастици пренасят ге-
ни, които кодират т.нар. хи-
мерни антигенни рецептори
CAR. Тези протеини включ-
ват антитела, които могат да

Учени обявиха, че са пре-
минали важен етап за
включването на най-големия
рентгенов лазер в света бли-
зо до Хамбург, съобщи Асо-
шиейтед прес.

Международният екип в
изследователския център
DESY, близо до Хамбург, е
успял да изстреля електрони
през 2,1-километровия уско-
рител на частици. Учените

Чревна бактерия осигурява
защита срещу диабет тип 2

Чревна бактерия може да осигури защита срещу диабет
тип 2, установиха учени от университета на Източна Фин-
ландия съобщи ЮПИ. Индол-3-пропионовата киселина е
метаболит, произведен от чревна бактерия. Високите кон-
центрации на киселината могат да предотвратят развитие-
то на диабет тип 2. Те се осигуряват с диета, която включ-
ва много фибри и пълнозърнести храни.

Вещество, отделяно от ко-
жата на жаби в южната част
на Индия, унищожава някои
щамове на грипния вирус,
предаде Франс прес. "Въпрос-
ният пептид може да допри-
несе за създаване на нови ле-
карства, предназначени за во-
дене на ефикасна борба с
грипни щамове, срещу които
все още няма ваксина - зая-
ви експертът по микробиоло-
гия и имунология Джоши
Джейкъб от университета в
Атланта, Джорджия. Пепти-
дът може също да е ефикасно
оръжие срещу грипни виру-
си, в случай че щамовете им
станат резистентни срещу из-
ползваните противогрипни
лекарства.

Американски и ндийски
учени открили пептида в сек-
рета от слузестата ципа  на
кожата на жаби Нуdrорhуlах

Най-големият рентгенов
лазер в света пред включване
Ще прави 27 000 снимки в секунда. Учените се надяват, че
с него ще могат да картографират на атомно ниво вируси

планират да увеличат енер-
гията на електроните и да
генерират първата рентгено-
ва лазерна светлина следва-
щия месец.

Лазерът в изследователс-
кия център DESY е предназ-
начен да улавя образи на
структури и процеси на атом-
но ниво. След като проек-
тът XFEL започне работа,
той ще произвежда 27 000

рентгенови лазерни флаша
на секунда.

Учените се надяват, че с
него ще могат да картогра-
фират на атомно ниво ви-
руси и да разгадаят молеку-
лярния състав на клетките.

В проекта участват инс-
титуции от Германия, Фран-
ция, Италия, Полша, Русия,
Испания, Швеция и Швей-
цария.

Създадоха наночастици, които да проникнат в имунните клетки

Група японски учени за
пръв път в света извърши-
ха успешна трансплантация
на индуцирани плурипотен-
тни стволови клетки (IPS
клетки) от един човек на друг.
Това съобщиха от японския
институт за естествени нау-
ки "Рикен". Операцията е из-
вършена  в медицински цен-
тър в град Кобе, префектура
Хиого.

Донорските IPS клетки са
трансплантирани на паци-
ент с увредена част от рети-
ната. Японските специалис-
ти очакват тези специални
стволови клетки да помогнат
за регенерацията. Засега
клетките не са били отхвър-
лени от новия организъм.
Съобщава се, че в близко

И да ги активират за
борба с левкемията

се свържат с определени ан-
тигени, активиращи имун-
ните Т-клетки. След като по-

паднат във вътрешността на
лимфоцити, химерните ан-
тигенни рецептори CAR ги

препрограмират и ги карат
да вземат за мишена рако-
вите клетки, на чиято повър-
хност има съответстващите
им антигени.

За да бъдат модифицира-
ни Т-клетки, трябва да се из-
ведат от организма на па-
циента и в тях да се вкарат
генетични конструкции. На-
ночастици обаче могат да се
вкарат в човешкия органи-
зъм и след това да проник-
нат в ядрата на лимфоцити,
преди да се разтворят, осво-
бождавайки гени CAR. Те се
интегрират в хромозомите и
започват да кодират анти-

генни рецептори.
Учените тествали нано-

частиците и се уверили в
способността им да препрог-
рамират значителна част от
Т-клетките. Това позволило
продължителността на живо-
та на засегнати от левкемия
мишки да се увеличи със
средно 58 дни. Учените все
пак предупреждават, че са
нужни допълнителни изслед-
вания, преди новият метод
за имунотерапия да бъде тес-
тван върху хора.

Резултатите от изследва-
нето са публикувани в
Nature Nanotechnology.

Учените сравнили две групи участници, които са с над-
нормено тегло и нарушен глюкозен толеранс. 96 от общо
200 участници развили диабет тип 2 през първите 5 годи-
ни след началото на 15-годишното изследване, докато ос-
таналите 104 участници не били засегнати от диабет.

Големите различия между двете групи били в концент-
рациите на индол-3-пропионовата киселина и някои теч-
ни метаболити. Констатирано бе, че високите й концент-
рации в серума осигуряват защита срещу диабет тип 2.

Изследвана бе и връзката между индол-3-пропионовата
киселина и риска от диабет тип 2. Всички данни показаха,
че високите й концентрации защитават срещу диабет тип
2 и допринасят за отделянето на инсулин от панкреатич-
ните бета клетки. С тази секреция може да се обясни пре-
венцията на диабет тип 2, отбелязват учените.

"Предишни изследвания също свързаха чревни бакте-
рии с риска от диабет тип 2 за хората с наднормено тег-
ло",заяви Кати Ханхинева от екипа. "Получените резулта-
ти навеждат на мисълта, че индол-3-пропионовата кисе-
лина може да е с роля на посредник между защитния ефект
от диетата и чревната бактерия."

Резултатите от изследването са публикувани в Scientific
Reports.

Извършиха трансплантация на
индуцирани стволови клетки

Извършиха трансплантация
на индуцирани стволови
клетки

бъдеще изследователският
екип, в който също се вклю-
чиха експерти от универси-

тетите в Киото и Осака, въз-
намеряват да проведат още
пет аналогични операции.

Пептид в жабешката кожа унищожава грипни вируси

bаhuvіѕtаra, подложена на сла-
бо електрическо стимулиране.

Някои антибактериални
пептиди унищожават вируси,
като пробиват клетъчната им
мембрана.Затова са токсични
за клетките на бозайниците.
Новооткритият пептид обаче
е с различен начин на дейст-
вие, тъй като атакува хемаг-
лутинина, т.е. стабилна част
от повърхността на  грипния
вирус. Това е и мишената на

провеждащи се в момента
проучвания, които целят да се
създаде  универсална вакси-
на срещу всички щамове на
грипния вирус.

След като бил приет през
носа от неваксинирани миш-
ки, пептидът ги защитил сре-
щу смъртоносни количества
на грипиня вирус. Пептидът
унищожил щама H1N1.

Резултатите от изследване-
то са публикувани в Іmmunіtу.
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Тези твърдения отправя
д-р Марчело Ферада де Но-
ли, председател на "Швед-
ските лекари за човешки
права" (SWEDHR) и бивш
професор по епидемиоло-
гия в университета в Йев-
ле. Припомняме, че авио-
базата беше ударена от 59
американски крилати раке-
ти "Томахоук" по заповед на
Тръмп. Най-малко шестима
души бяха убити. Като при-
чина за атаката беше из-
ползван ударът със смър-
тоносния газ зарин срещу
сирийското градче Хан
Шейхун, след който загина-
ха 86 цивилни граждани. Ин-
формацията за него беше
разпространена от Сирий-
ската обсерватория за чо-
вешки права, ръководена от
Рами Абдел Рахман, който
получава информация ди-
ректно от Хан Шейхун -

град под пълния
контрол на
ислямистите от
„Фронт ал Нусра“,

борещи се срещу сирийс-
кия президент Башар Асад.

В подкрепа на твърдени-
ето си д-р Де Ноли използ-
ва видео, качено в офици-
алния канал на "Белите кас-
ки" в YouTube. На него се
вижда как членове на гру-
пата спасяват пострадали
от предполагаемата зарино-
ва атака. Любопитното е, че
го правят без необходима-
та екипировка, нужна, за да
опази тяхното собствено
здраве, тъй като заринът е
силно токсичен газ. Той пре-
дизвиква смърт при попа-
дане в тялото, при вдишва-
не и излагане на въздейст-
вие върху кожата и затова
е забранен от Конвенцията
за забрана на химическите
оръжия. Според шведските
лекари обаче има други ос-
нования световната общес-
твеност да се съмнява в ин-
формацията, разпростране-
на по каналите на "Белите
каски". По-конкретно д-р Де
Ноли анализира видеа, раз-
пространени след атаката
с хлор в град Сармин на 16
март 2015 г., за която също
бяха обвинени Асад и си-
рийската армия. В едно от
тях се вижда как лекари от
спасителната група привид-
но спасяват бебе, като му
инжектират адреналин в

Àìåðèêàíñêèÿò ïðåçèäåíò Äîíàëä Òðúìï å àòàêóâàë ñèðèéñêàòà àâèîáàçà êðàé Õîìñ, ïîäëúãàí
îò ôàëøèâè âèäåà, êà÷åíè â ñîöèàëíèòå ìðåæè îò „Áåëèòå êàñêè“ - îðãàíèçàöèÿ, ñâúðçâàíà ñ
èñëÿìèñòèòå îò „Äæåáõàò àí Íóñðà“, êîÿòî å ñèðèéñêèÿò ôèëèàë íà „Àë Êàèäà“

гръдната област. (Д-р Де Но-
ли анализира клипа кадър
по кадър на бавна скорост
и в подкрепа на тезата си
споделя отделни фрагмен-
ти от него.). Според него ня-
колко неща показват, че
представителите на

„Белите каски“
не спасяват детето,
а точно обратното,

като за това говорят и мне-
нията на трима лекари от
SWEDHR, до които се до-
питва. Доктор Лена Оске
споделя: "Ясно се наблю-
дава, че медикът, който
прави инжекцията пред ка-
мера, всъщност не инжек-
тира нищо. Когато иглата
е извадена от тялото на де-
тето, количеството течност
остава същото, както при
вкарването й. Снимките
представят "инжекцията" и
потвърждават думите на д-
р Оске. (видеото, което
анализират лекарите, е ка-
чено в официалния канал
на "Белите каски" в YouTube
и лесно може да бъде на-
мерено там).

Д-р Де Ноли се допитва
и до д-р Лейф Елиндер -
педиатър. Той споделя мне-
ние, че иглата трябва да
бъде поставена в левия
косто-стернален ъгъл, аспи-
рирайки, докато иглата нав-
лиза в тялото до достига-
нето на вентрикуларната
камера, където активното
вещество (адреналин) се
инжектира. "Видеоклипът
не показва изпълнението
на тези стъпки", категори-
чен е Елиндер в своя ана-
лиз. Към края на "разслед-

ването" ръководителят на
SWEDHR получава имейл
от британски лекар, който
пожелава да запази ано-
нимност. В своята хипоте-
за той коментира поведе-
нието на детето във виде-
оклипа. "От видеото личи,
че детето е почти в без-
съзнание: не издава звуци,
не отваря очите си и един-
ствените му движения се
изразяват в извъртане на
главата и отваряне на ус-
тата, преди да спре да ди-
ша изцяло. Това изглежда
като респираторна депре-
сия, а не като белодробна
травма; изглежда твърде
унесено, за да си поеме
въздух. Най-вероятната ди-
агноза е предозиране с
опиат, предизвикващ загу-
ба на съзнание и респира-
торна депресия. Хлорът от
своя страна предизвиква
остра инхалационна трав-
ма, но не води до загуба
на съзнание: пострадали-
ят се бори да поеме въз-
дух до последно", отбеляз-
ва британският лекар. В
заключението си д-р Де
Ноли обобщава, че "спаси-
телните" операции, показа-
ни във видеата на "Белите
каски", са фалшиви и/или
извършени върху вече за-
гинали деца. Още един лю-
бопитен, политически зна-
чим факт е, че тези видеа
са представени по време
на Съвета за сигурност на
ООН и след това са разп-
ространени от CNN. Пър-
воначално обаче разгледа-
ното по-горе видео напри-
мер е публикувано на 16
март 2015 г. едновременно
в официалния канал на "Бе-

лите каски" и в канал на
организация, чието лого съ-
държа джихадистки флаг,
използван от "Ал Каида". Д-
р Де Ноли споделя мнение,
че разпространението на
кадри от свързаната с "Ал
Каида" организация "Бели-
те каски" от медийния ги-
гант CNN под формата на
"нормални" новини, трябва
да бъде разследвано също
толкова задълбочено, кол-
кото и самото съдържание
на видеата.

"По-ясна илюстрация на
фалшиви новини за дезин-
формацията около сирийс-
кия конфликт трудно може
да бъде открита. Удивително
е как нито едно официално
лице от ООН, нито един жур-
налист от CNN не поставят
под въпрос истинността на
"спасителните" видеа", кате-
горично заявява той.

Терористите от
„Белите каски“
са убивали деца
за по-реалистични
филми

Доналд Тръмп оправда-
ва бомбардировките на "то-
махавките" на летището в
сирийската провинция
Хомс. Според него доказа-
телства са получени от си-
рийската неправителствена
организация "Бели каски".
Под "доказателства" прези-
дентът на САЩ и на Запад
разбират сензационен ви-
деоклип за спасени от "док-
тори" на организацията де-
ца, засегнати от предпола-
гаемото нападение с газ в
Сирия.

 В същото време, в па-
метта все още е жив сим-
волът на политически цини-
зъм - случаят, който Колин
Пауъл размахваше в Съве-
та за сигурност. Очевидно
е, че историята се повтаря.
Само че сега, отбелязва
руският външен министър
Сергей Лавров, "веществе-
ни доказателства" никой не
размахва", а се позовават
само на фотографии и се
спекулира с показанията на
различни неправителствени
организации, в това число
на вече познати и вече на
всички известни мошеници.

И изведнъж потвържде-
ние на думите на Лавров
идва от Съединените ща-
ти. В едно независимо
американско издание
(Veteranstoday.com) се поя-
ви разследване на органи-
зацията "Шведски лекари за
правата на човека"
(SWEDHR), разкриващо
скандално видео. Шведски
медицински изследователи
анализират в детайли дейс-
твията на "Бели каски" по
спасяването на деца и
стигат до шокиращо заклю-
чение. В статията се посоч-
ва, че зад чудовищното фал-
шифициране стои т. нар. дъл-
бока държава, един вид асо-
циация, съставена от служи-
тели на ЦРУ, британските ра-
зузнавателни служби и бун-
товници от "Ал Каида".

Както отбелязват екс-
пертите от SWEDHR, зас-
нетото видео за спасение
на децата всъщност е ре-
ално убийство. Първона-
чално на лекарите им се е
сторило, че детето, което
се твърди, че се опитват
да спасят от "Бели каски",
вече е било мъртво, но пос-
ледвалото проучване на
материала е довело до от-
криването на още по-ужа-
сяващи факти.

В един от епизодите на
видеото може да се види,
че детето е все още живо,
но е в безсъзнание и най-
вероятно страда от предо-
зировка с опиати. Тогава
един от "спасителите" му
бие инжекция с адреналин
в гърдите в областта на
сърцето, в резултат на ко-
ето неминуемо настъпва
смърт.

По материали от
сайтовете "Актуално"

и NBOX.BG

Õèìè÷åñêàòà
àòàêà â Ñèðèÿ -
ðåàëíîñò èëè
ôàëøèôèêàöèÿ
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Òåàòúðúò ïðàçíóâà
â öèðêà

Ирландската танцова
компания Еriu Dance
Company съвместно с Irish
Dance Academy Sofia,
Посолството на Ирландия
в България и Derida Dance
Center, ще представи на
българската публика
световно известната
съвременна танцова
продукция Linger.

Събитието ще се прове-
де на 20 Май от 20:00 ч в
столичния театър "Театро"
като шоуто ще доведе за
първи път у нас и еднои-
менният артист Брендан
Де Гали, който е бивш
директор и солист на
популярния спектакъл
Riverdance, а понастоящем

Празник на фолклора
в Елена
Първи фолклорен фестивал
"Веселие в Елена" подготвя
балканската община. Органи-
затор е читалище "Напредък -
Елена - 1863", под патронажа
на кмета Дилян Млъзев.
Фестивалът ще бъде открит
на 29 април от 10.00 часа с
дефиле на участниците и
мегдански хора от Северна
България. До 30 април
участниците ще се представят
в конкурсна и фестивална
част. Изпълнителите ще бъдат
оценявани от жури с предсе-
дател Антоанета Асенова -
хореограф, режисьор и
педагог по български народни
танци. Всички състави ще
получат грамота за участие.
Ще бъде връчена специална
награда на кмета на община
Елена, награда на НЧ
"Напредък", награда за най-
атрактивен участник, награда
за цялостно представяне. Във
всяка една от възрастовите
групи журито присъжда
статуетка и предметна
награда за първите три места.

Конкурс за Родопите
Сдружение "Родопи без
граници" в Смолян обяви
фото и видео конкурс,
посветен на красотата на
Родопите, съобщиха организа-
торите. Конкурсът за фотогра-
фии и късометражен филм се
организира за втора година
като инициатива за междуна-
родно популяризиране на
региона, представяйки
природата, историята,
културата и обичаите в
Родопския край.

Довечера от 18 часа в Културния център "Морско кази-
но" в Бургас ще бъде представена кураторската концепция
за изложба на съвременно визуално изкуство "Да умреш
от смях", в рамките на XXIII Международно биенале на ху-
мора и сатирата в изкуството - Габрово 2017. Тя гостува по
покана на община Бургас. В дискусия с куратора Марко
Стаменкович ще бъде изследвана темата за взаимоотно-
шенията на несъвместимите на пръв поглед неща. Ще бъ-
дат показани специално подбрани изображения и видео
материали от съвременното визуално изкуство, с акцент
върху култури, различни от европейската. Срещата с пуб-
ликата и разговорът по темата цели да отвори едно ново
пространство на провокация и експеримент с усмивка, ка-
то увод в изложбата "Да умреш от смях".

В "Лабиринтът на самотата" (1950) Октавио Пас казва:
"Думата смърт не се произнася в Ню Йорк, в Париж, в
Лондон, защото тя изгаря устните. Мексиканецът, в конт-
раст, е близък със смъртта, шегува се с нея, ласкае я, спи
с нея, празнува с нея; тя е една от неговите играчки и му е
най-свидна. Наистина, може би в отношението му има мно-
го страх, както при другите, но накрая тя не остава скри-
та.ç

Áîãàòà ãàìà îò åìîöèè, åêñòàç,
ìàãíåòèçúì è ìîùíî ñöåíè÷íî
ïðèñúñòâèå ùå âèäÿò çðèòåëèòå
â "Òåàòðî" íà 20 ìàé

сами по себе си стила -
на ирландския танц и
съвременния танц - които
обединени носят заряда и
мощта на традиционното,
но същевременно свобо-
дата и лекотата на съвре-
менното.

По този начин, в обеди-
нение с уникалната си

музикална среда, предс-
тавлението гарантира на
аудиторията си богата
гама от емоции, силна
енергия и мощно сценич-
но присъствие от страна
на артистите.

Linger е втората про-
дукция от уникалното
танцово изкуство на

Èðëàíäñêè òàíöüîðè èäâàò
â Ñîôèÿ

"Äà óìðåø îò ñìÿõ" â Áóðãàñ

хореограф и артистичен
директор на Eiru Dance
Company.

Linger отвежда публика-
та на пътешествие към
опознаването на Аз-ът, на
себе си в истинската си
същност без задръжките и
манипулациите на общест-
вото. Чрез палитра от
танц (Ник О' Конъл и
Брендан де Гали ) фотог-
рафия (Деклън Инглиш) и
филм (Тери О'Лиъри)
шоуто изследва идентич-
ността.

В него зрителите ще
могат да се запознаят и
да се насладят на един
уникален танцов синтез
на два иначе далечни

Íàäöàêàõà Ñòîÿíêà Ìóòàôîâà
Любимата актриса на чети-

ри поколения българи Стоянка
Мутафова няма да бъде вписа-
на в книгата с рекордите на Ги-
нес като "най-възрастната ак-
тивно играеща актриса". Това се
казва в писмо, изпратено до
Българския културен институт в
Лондон, съобщи “Нова ТВ”.

Като причина за отказа е по-
сочено, че в тази категория ве-
че има световен рекорд, който
е по-добър от постижението на
Мутафова. Става въпрос за бра-
зилската актриса и певица Дер-
си Гонсалвеш, участвала във
филм, докато е на 101 години.

Кандидатурата на Г-жа "Сти-
хийно бедствие" беше внесена

Íàêðàòêî

:

в централата на Гинес през но-
ември миналата година, малко
преди актрисата да навърши 95
години. Процедурата по вписва-
ния на рекорди в книгата на Ги-
нес е бавна и изисква щателни
проучвания, затова едва тия дни
пристигна официалният отговор
от централата. Никой от нас не
знае каква по-точно филмова ро-
ля е имала въпросната рекор-
дьорка, дали не се е снимала
като случаен статист, но от име-
то на хилядите почитатели на
Стояна, нека й пожелаем "На
многая лета!" и още дълги годи-
ни да ни радва от сцената, за
да бие бразилския рекорд! Тя го
може!ç

Ирландия, която ще
присъства на българската
сцена след многократните
и уникални изяви на
грандиозната продукция
Lord of the Dance. Макар
представлението да няма
същия мащаб, то обещава
също толкова магнетичен
заряд и уникалност.ççççç

Снимкa Пресфото БТА

С изложби на
детски рисунки,

творби на
приложното
изкуство,
обредни и
празнични

хлябове в зала
"22 септември" в
Благоевград бе

даден стартът на
19-ото издание
на Националния

ученически
празник "За

хляба наш…".
Празникът

започна с песни,
танци и много
настроение.
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Íàêðàòêî

:

Òðúìï çàÿâè, ÷å ñòåíàòà ïî ãðàíèöàòà ñ
Ìåêñèêî ùå å ãîòîâà ïðåäè êðàÿ íà ìàíäàòà ìó

Ñúäèÿ â Ñàí Ôðàíöèñêî áëîêèðà èçïúëíåíèåòî
íà óêàçà ñðåùó "ãðàäîâåòå óáåæèùà"

Руският външен
министър Сергей

Лавров говори пред
участниците в

започналата вчера
шеста Московска
конференция за
международната

сигурност. Полити-
чески амбиции и
двойни стандарти

все още препречват
пътя към обединява-

не на усилията в
борбата с терориз-

ма. Практически
напредък няма,

констатира  Лавров.

Президентът на САЩ До-
налд Тръмп подчерта, че
обещаната от него стена по
границата с Мексико ще
бъде построена, преди да
завърши мандатът му, пре-
даде АП. Той обаче не по-
жела да каже дали е скло-
нен да предизвика спира-
не в края на седмицата на
работата на правителство-
то, ако настои парите за
изграждането на съоръже-
нието да бъдат включени в
закона за бюджета, който
трябва да бъде одобрен до
петък. Демократите запла-
шиха да провалят цялата
бюджетна сделка заради
искане тя да включва па-
ри за стената.

В отговор на журналис-
тически въпрос Тръмп зая-
ви, че "стената ще бъде пос-
троена 100 процента" и ще
има огромно въздействие
върху спирането на трафи-
ка на хора. Той каза, че
очаква строежът да започ-

не скоро и че може би е
съгласен да почака до сеп-
тември за финансирането.
В. "Вашингтон пост" писа, че
лидерите на републиканци-
те в Конгреса са предложи-
ли вчера проектобюджет, в
който не са включени раз-
ходите за стената. Това е би-
ло направено, за да не се
стига до принудително спи-
ране на финансирането на
дейността на правителство-
то поради липса на бюджет
за тази финансова година.

Засега се планирало отпус-
кане на пари за ремонт на
сегашните съоръжения по
границата и модернизиране
на средствата за следене на
границата.

Окръжен съдия в Сан
Франциско блокира указа
на президента Доналд
Тръмп, който спира отпус-
кането на федерални сред-
ства на т. нар. градове убе-
жища, които не сътрудничат
на американските имиграци-
онни власти. Съдията Уилям

Орик отсъди в полза на
градските и областните
власти на Сан Франциско и
Санта Клара в Калифорния,
които поискаха временно да
бъде блокирано изпълнени-
ето на указа, докато го ос-
порват в съда. Съдията пре-
цени, че вносителите на ис-
ка имат шансове да дока-
жат в съда, че Тръмп е пре-
вишил правомощията си, ка-
то едностранно е въвел но-
ви правила за регулиране на
федералните разходи, как-
то и че указът ще навреди
на интересите на общество-
то.

Тръмп подписа този указ
през януари в рамките на
кампанията за справяне с
нелегалната имиграция. Сан
Франциско е един от над
400-те "градове убежища", в
които местната полиция не
задава въпроси за имигра-
ционния статут и не преда-
ва имигрантите на федерал-
ните власти.ç

Европейската комисия
съобщи, че предприема
първата стъпка по открива-
нето на наказателна проце-
дура срещу Унгария. Тя е
свързана с приетите проме-
ни в унгарския закон за
висшето образование, които
се очаква да засегнат или
прекратят дейността на
Централноевропейския
университет в Будапеща.
Комисията съобщи, че засега
по въпроса с миграцията ще
остане в диалог с унгарските
власти - т. е. няма да
предприеме наказания,
въпреки че Унгария отказва
да изпълни квотите за
разселването на мигранти.

Президентът на Украйна
Петро Порошенко заяви, че
28-те страни - членки на ЕС,
на ниво посланици са
одобрили либерализирането
на визовия режим за
Украйна. Сега по думите му
остава Съветът на ЕС на
ниво министри да се
произнесе също за визовата
либерализация за Украйна и
така процесът ще бъде
приключен. Порошенко
направи това изявление в
Чернобил, където вчера се
срещна с беларуския си
колега Александър Лукашен-
ко. Срещата се състоя в
деня, когато се навършват
31 години от катастрофата в
чернобилската АЕЦ.

Висшите мениджъри
в Би Би Си, които печелят
над 150 000 британски лири
(192 555 евро) годишно, са
се увеличили въпреки
обещанието на медията,
финансирана с обществени
пари, да намали броя им с
една пета, обяви Национал-
ната сметна палата на
Великобритания. По данните
на палатата към март м. г.
98 ръководни кадри взимали
такива заплати в сравнение
със само 89 през януари
2012 г., независимо че Би
Би Си се ангажира да
намали броят им с 20
процента. Медията освен
това не е успяла да сведе до
2015 г. дела на висшите
мениджъри до 1 процент от
общия персонал и през
декември 2016-а показате-
лят е бил 1,6 процента.

В Бразилия
бяха арестувани 12 мъже,
заподозрени в участие в
зрелищна кражба на
милиони долари от инкасо
компания в намиращия се
близо до границата параг-
вайски град Сиудад дел Есте
в началото на седмицата.
Смята се, че арестуваните са
част от около 50-те души,
използвали експлозиви, за
да проникнат в трезора на
компания "Просегур", след
което избягаха с парите в
Бразилия, съобщи Фабиано
Бординьон, инспектор от
федералната полиция. По-
късно парагвайското
вътрешно министерство
заяви, че трима предпола-
гаеми членове на бандата
са загинали при престрелка
с бразилски федерални
агенти в Бразилия, на 70
км северно от Сиудад дел
Есте.

Îëàíä å ðàçïîðåäèë íà ìèíèñòðèòå äà ïîìîãíàò
çà ïîðàæåíèåòî íà Ëüî Ïåí íà áàëîòàæà

Снимки Пресфото БТА/интернет

В събота
американският
президент
Доналд Тръмп
ще отбележи
символичните
100 дни от
началото на
своя мандат

Френският президент со-
циалист Франсоа Оланд
разпореди на членовете на
правителството да помогнат
за максималното пораже-
ние на крайнодясната кан-
дидатка Марин льо Пен на
балотажа на президентски-
те избори на 7 май, преда-
де Ройтерс.

Правителственият гово-
рител Стефан льо Фол ка-
за, че Оланд е поискал от
министрите си "да се анга-
жират изцяло с предизбор-
ната кампания, за да се
осигури максимално нисък
резултат за Марин льо Пен".
Оланд, който вече лично
призова френските избира-

тели да гласуват за Еманю-

ел Макрон, е помолил все-
ки от министрите да бъде
"напълно мобилизиран за
тази кампания", допълни
Льо Фол.

В неделя 39-годишният
бивш инвестиционен банкер
Еманюел Макрон спечели
първия тур срещу кандидат-
ката на "Националния
фронт" и проучванията на
общественото мнение по-
казват, че се очаква той да
спечели лесно срещу Льо
Пен на 7 май. Според со-
циологическите агенции
евентуална ниска избира-
телна активност би облаго-
детелствала Льо Пен.ç

Китай пусна на вода втория си самолетоносач, който е изцяло
проектиран и конструиран в страната. Церемонията се състоя в
корабостроителниците в Далян, в североизточната част на Китай.
Корабът все още няма име. Той е широк 75 м, дълъг е 315 м и има

водоизместимост от около 70 000 т. Новият самолетоносач ще бъде с
конвенционално задвижване. Ще бъдат необходими още две години,

за да може корабът да бъде напълно оборудван.
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Åðäîãàí: Òóðöèÿ ìîæå äà ïðåðàçãëåäà
ïîçèöèÿòà ñè çà ÷ëåíñòâî â ÅÑ

Êîíôëèêòúò â Ñèðèÿ íå ìîæå äà áúäå ðåøåí,
äîêàòî Áàøàð Àñàä å íà âëàñò

Борбата с тероризма и
уреждането на ситуацията
в Близкия изток и в
Северна Африка изискват
консолидирани и премере-
ни подходи. Това заяви
руският президент Влади-
мир Путин в приветствие
към участниците в откри-
тата вчера поредна Мос-
ковска конференция за
международната сигур-
ност, съобщи ТАСС. При-
ветствието бе прочетено
при откриването на фору-
ма от секретаря на руския
Съвет за сигурност Нико-
лай Патрушев.

Конференцията трябва

Ïóòèí: Áîðáàòà ñ òåðîðèçìà èçèñêâà
êîíñîëèäèðàí ïîäõîä

Турският президент Ре-
джеп Тайип Ердоган заяви,
че Анкара може да прераз-
гледа позицията си за при-
съединяване към ЕС, ако
бъде оставена да чака още
дълго и ако сегашното
враждебно отношение на
някои държави от общност-
та се запази, предаде Рой-
терс. Той каза също, че не
може да се намери реше-
ние на сирийската криза,
ако Асад остане на власт.

Ердоган каза, че реше-
нието на Парламентарната
асамблея на Съвета на Ев-
ропа да постави Турция под
наблюдение е "напълно по-
литическо" и Анкара не го
признава. Той каза, че е го-
тов да постави на референ-
дум въпроса за присъеди-
няването към ЕС и че Тур-
ция не може да чака до
безкрайност, след като от
54 години стои пред врата-
та. "Ако те не постъпват ис-

жавите - членки на ЕС, не
осъзнават този факт. Те
смятат, че е много трудно
да приемат мюсюлманска
страна като Турция", заяви
Ердоган.

По въпроса за войната
в Сирия той каза, че конф-
ликтът не може да бъде ре-
шен, докато президентът
Башар Асад остава на
власт. "Асад не е начинът
за бъдещо решение в Си-
рия", заяви Ердоган. Той съ-
що така намекна за смек-
чаване на руската подкре-
па за Асад. По думите му
руският президент Влади-
мир Путин му е казал: "Ер-
доган, не ме разбирай пог-
решно. Аз не съм защитник
на Асад, не съм му адво-
кат." Има процеси, свърза-
ни със Сирия, които Путин

не може "да сподели" с нас,
но сега Путин, Тръмп, Тур-
ция, Иран, Саудитска Ара-
бия и Катар, "всички ние
активно се опитваме да
стигнем до решение в Си-
рия", каза Ердоган. Можем
да се обединим и да по-
могнем на сирийския народ
сам да вземе решение, до-
бави той.

Ердоган каза в интервю-
то за Ройтерс, че той мо-
же и ще стане отново член
на управляващата Партия
на справедливостта и раз-
витието, след като Висши-
ят избирателен съвет обя-
ви официалните резултати
от референдума, който ще
му даде много големи пра-
вомощия. Ердоган каза, че
въпросът дали той ще ста-
не отново лидер на парти-
ята, ще се решава от конг-
реса, а кога ще се свика
този форум, това ще реши
партийното ръководство.ç

ßïîíñêè ìèíèñòúð ïîäàäå îñòàâêà çàðàäè
ãàô ñ èçêàçâàíå çà áåäñòâèåòî îò 2011 ã.

Японският министър
Масахиро Имамура, който
отговаряше за възстановя-
ването след атомната ава-
рия в АЕЦ "Фукушима-1", бе
принуден да се оттегли,
след като се озова в цен-
търа на скандал, предиз-
викан от собствените му
думи, посрещнати с възму-
щение. Вчера на тържест-
во на депутати от управ-
ляващата Либерално-де-
мократическа партия той
каза, че било по-добре, че
силното земетресение, до-
вело до цунами и до ядре-
ната катастрофа, е удари-
ло североизточната част

на страната, а не Токио, къ-
дето щяло да има много
повече жертви. Бедствие-
то от 2011 г. взе около 18
000 жертви. Имамура вед-
нага се извини за думите
си, призна, че са били не-
уместни, изрази съжале-
ние, че е засегнал чувст-
вата на населението от ра-
йона и подаде оставка. За
поведението на министъра
бе принуден да се извини
и премиерът Шиндзо Абе.

Това бе вторият скандал,
предизвикан от министъра
този месец. Първият бе
свързан с негово избухва-
не заради въпрос на репор-

тер, попитал го за отговор-
ността на държавата за съд-
бата на хората, добровол-
но напуснали района, пос-
традали от ядрената ава-
рия. Министърът, видимо
ядосан, поиска журналистът
да излезе от залата, а ко-
гато той отказа и продъл-
жи да задава въпроси, гру-
бо му викна да млъкне.

Въпросът за ликвидира-
нето на последиците от
аварията и живота на ева-
куираните от опасната зо-
на е много чувствителен,
защото възстановяването
на пострадалите райони
върви бавно.ç

да отдели специално
внимание и на проблеми-
те, свързани с противо-
действието срещу други,
не по-маловажни предиз-
викателства, посочи
Путин. Той подчерта, че
традиционният вече фо-
рум в Москва има насите-
на програма и е събрал
авторитетни участници от
редица военни ведомства,
международни организа-
ции, от научните и полито-
логическите среди. Предс-
тоящият "директен, плодот-
ворен диалог, укрепващ
партньорството, днес е
крайно необходим", изтък-

на руският държавен
глава.

В шестото издание на
конференцията участват
85 държави, включително
над 20 министри на отбра-
ната. Покани бяха отпра-
вени към всички страни
от НАТО и ЕС. САЩ
получиха покана за учас-
тие на високо равнище,
но по традиция се въздър-
жаха да посетят форума.
В крайна сметка алиансът
е представен само от
полк. Антонио Сандри,
офицер от мисията за
свръзка с НАТО в Москва,
посочва ТАСС.ç

крено, ние трябва да на-
мерим изход. Защо да про-
дължаваме да искаме още
дълго? Говорим за 54 годи-
ни", заяви Ердоган в интер-
вю за Ройтерс, дадено в
президентския дворец в Ан-
кара. "Великобритания по-
пита своите хора и те гла-
суваха за Брекзит. Те имат
душевен мир, те вървят към
ново бъдеще, същото нап-
рави и Норвегия, същото
може да се приложи и за
Турция", каза той.

Ердоган посочи прези-
дентските избори във
Франция, където крайно-
дясната лидерка Марин льо
Пен заплашва с излизане
от ЕС, и заяви, че общност-
та е "пред разпадане". "Ед-
на или две страни не мо-
гат да поддържат ЕС жив.
Имате нужда от страна ка-
то Турция, различна стра-
на, олицетворяваща раз-
лична вяра, това би ги нап-
равило много силни", каза
той. "Но изглежда, че дър-

Турският президент Реджеп Ердоган
заяви, че свикването на предсроч-
ни избори не стои на дневен ред.
Нито Конституционният съд, нито
Европейският съд за правата на
човека нямат правото да преразг-
леждат резултата от референдума
за конституционни промени в
страната, заяви Ердоган.

Порив на вятъра  предизвика объркване по време на вчерашната гене-
рална аудиенция на папа Франциск в Рим вчера. Същевременно  турчи-
нът Али Агджа, който през 1981 г. стреля по папа Йоан Павел Втори, е
изразил желание да се срещне със сегашния глава на Римокатолическа-
та църква Франциск в Кайро, където Светият отец пристига на посеще-
ние в петък.

Севернокорейският лидер Ким Чун-ун  прави преглед на военните части
по време на учения в Уонсан, провеждани в чест на 85-годишнината на
севернокорейската армия
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Волейболистите на
ЦСКА тръгнаха с трудна
победа във финалния
турнир за Купата на
България. "Червените"
успяха да се наложат над
Монтана с 3:1 (25:22, 25:22,
22:25, 27:25) в първия си
мач от Група Б на турнира,
игран в зала "Добротица" в
Добрич.

За монтанчани в игра
бяха новите попълнения за
Купата - националите
Тодор Скримов и Теодор
Тодоров. Това обаче не
стресна ЦСКА, които в
първите два гейма успяха
да пречупят своите съпер-
ници.

С ключови отигравания
в решителните моменти
бяха опитният Смилен
Мляков и неостаряващият
ветеран и капитан на тима
Ивайло Стефанов. Като
истински жокер от резерв-
ната скамейка пък се
включваше Тодор Костов,

ÖÑÊÀ íàäâè çâåçäíèÿ
Ìîíòàíà
Не правим сметки, искаме
реванш от Нефтохимик,
каза треньорът на
"червените" Сашо Попов

който често затрудняваше
посрещането на Монтана.
Така "червените" поведоха
с 2:0 гейма. В началото на
третата част Монтана
дръпна с 8:5 и 16:11, след
което спокойно я затвори
в своя полза при 25:22 и
намали на 1:2. Изключи-
телно вълнуващ бе четвър-
тият гейм, в който Монта-
на бе близо до тайбрека
при 24:23. Все пак "черве-
ните" успяха да доведат
нещата до крайното 27:25
и така да спечелят мача.
Наставникът на ЦСКА
Александър Попов остана
доволен от показаното от
момчетата си.

"Така играхме през
цялата година. Хубавото
беше, че след паузата
след шампионата поддър-
жахме ниво, което означа-
ва, че можем да играем
волейбол. Ние искаме
реванш от Нефтохимик за
самите себе си, няма да

Èíà Àíàíèåâà ìèíà ïîä
âåí÷èëîòî

Треньорът на златния ни
ансамбъл по художестве-
на гимнастика Ина Анани-
ева мина под венчилото.
Тя каза заветното "да" на
любимия си Стефан на уют-
на церемония.

Öâåòåëèíà Íàéäåíîâà: Íàé-òðóäíî ìè áåøå ïðåäè
Îëèìïèàäàòà â Ðèî

правим никакви сметки.
Дошли сме тук да пока-
жем нашата правота за
Купата, направихме първа-
та крачка", заяви Попов и
изказа задоволство от
действието на системата
за повторения.

Волейболистите на
Добруджа 07 (Добрич)
победиха категорично
Черно море с 3:0 (25:13,
25:18, 25:22) в първия си
мач от предварителна
група "А" на финалния
турнир за Купата на
България.

Възпитаниците на
Мирослав Живков спече-
лиха първия гейм повече

от убедително с 25:13 и
запазиха инициативата в
следващите две части -
25:18 и 25:22.

Марица (Пд) вече е
само на една победа от
третата си поредна шампи-
онска титла.

В първия мач от финал-
ната серия в женската
Национална волейболна
лига момичетата на старши
- треньора Иван Петков
надиграха гостуващия
Левски с 3:0 (25:15, 25:18,
25:15) и поведоха в серията
с 1:0 победи. Това бе 19-ата
победа на "жълто-сините"
от 19 мача през този сезон
в шампионата.ç

Цветелина Найденова бе-
ше част от ансамбъла на
България по художествена
гимнастика в периода 2009-
2016 г. След представяне-
то на книгата "Златните
8", посветена на грациите,
които извоюваха 81 отли-
чия от големи състезания
за България за тези седем
години, включително и олим-
пийски бронз от Рио де Жа-
нейро 2016, Найденова гово-
ри пред медиите, като спо-
дели, че вече не поддържа
връзка с Цветелина Стоя-
нова, която беше единст-
вената отсъстваща на съ-
битието. Именно Найдено-
ва доскоро беше най-близ-
ката на Цвети.

 - За пореден път напъл-
нихте залата, представихте
книгата "Златните 8", какви
емоции ви донесе тя?

 - Само положителни, пак
усетихме любовта на хора-
та, тези хора са се събрали
тук заради нас. Наистина се
надявам книгата да им ха-
реса, защото е писана с
много любов. А това, което
ще прочетат, е истината.

 - Какво много лично
сподели в книгата, което
досега не си споделяла?

 - Целият ми път от само-
то начало - колко ми е било
трудно, неща, които не сме
казвали пред камерите.

 - А кога ти е било най-
трудно?

 - Имала съм много теж-
ки моменти, но може би на
финалната права ми беше
най-тежко, знаете защо. Но
мисля, че го изживях вече
и благодаря на хората, ко-
ито бяха до мен.

 - Поддържате ли връз-
ка с Цвети Стоянова?

 - Не. Нямам представа
защо не дойде.

 - Чувате ли се?
 - Не.
 - С какво се занима-

ваш в момента?
 - Единствено с шоуто,

което правим. На 16 юни
ще правим спектакъл със
Слави Трифонов и се надя-
вам да бъде много готино
изживяване за хората, ко-
ито ще дойдат.

  - А с какво би искала
да се занимаваш?

 - На този етап не мога
да кажа, но сигурно ще е в
сферата на гимнастиката, за-
щото все пак това съм пра-
вила цял живот и мисля, че
в това съм най-добра.

 - Треньорската работа
привлича ли те?

 - Да. Защо не? Съдийс-
ката определено не.

 - Какво наследи нови-
ят ансамбъл от вас?

 - Те са страхотни, прос-
то нямам думи, страхотен
отбор. Виждате, че отиват
на състезание и побежда-
ват. Може би са наследили
от нас това, че са сплоте-
ни, че са един отбор. ç

Съпругата на Михаел Шумахер
- Корина, загуби делото за 50 000
евро, което водеше срещу женс-
кото списание "Die Aktuelle".

През 2015 година седмичното
издание публикува на първа стра-
ница нейна снимка със заглавие
"Корина Шумахер - нова любов я
прави щастлива". То обаче се ока-
за подвеждащо, тъй като статията
всъщност бе за гаджето на дъще-
ря им Джина Мария. Съдът в Хам-
бург отхвърли молбата на Корина
за компенсация като недоказана.

В същото време болидът на се-
демкратния шампион на
Формула 1 Михаел Шумахер от
1991 година ще бъде продаден на
търг другия месец. Всъщност със-
тезателният автомобил е бил ка-
ран от поне двама световни шам-
пиони. Benetton B-191-02 прави де-
бюта си по време на Гран При на
Сан Марино, където е управляван
от Роберто Морено. За петия кръг
от сезона в Монреал е бил пове-
рен на трикратния шампион Нел-
сън Пикет, който печели въпрос-
ното състезание след проблем в
двигателя на Найджъл Менсъл.

За последните два кръга в Япо-
ния и Австралия зад волана е мла-
дата звезда Михаел Шумахер в
неговия първи сезон във Форму-
ла 1.  Оценявана на сума между
640 хил. и 810 хил. паунда, 191
ще намери новия си собственик
на 21 май.ç

Ñúïðóãàòà íà
Øóìàõåð
çàãóáè äåëî
ñðåùó
ñïèñàíèå

Ина Ананиева е в очак-
ване и на втората си рож-
ба. Наскоро тя сподели, че
бебето е момиченце и тряб-
ва да се роди през юли.
Ананиева има и дъщеря -
Алексана.ç

След представянето на биографичната книга "Златните 8" Цветелина Найденова (в средата), колежката й
Михаела Маевска (вляво) и президентката  на федерацията по художествена гимнастика Илиана Раева (в

дясно) говориха пред медиите.

Снимки Пресфото БТА

Домакините на финалния турнир за Купата на България - волейболисти-
те на Добруджа (в зелен екип), отвяха тим на Черно море с 3:0 в

първия си мач от предварителна група "А".
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Младият голмайстор на
Левски Божидар Краев
заяви, че все още не
знае дали остава на
"Герена". "Договорът ми
изтича през зимата. Все
още нямам яснота какво
ще се случи и не мога да
говоря по въпроса.
Работя много добре с
треньора Николай Митов.
Той първи ми даде шанс
в Левски и съм му много
благодарен за това.
Позицията ми? Най-добре
се чувствам зад напада-
теля, но мисля, че и на
върха на атаката мога да
бъда полезен", заяви
Краев.
Той получи наградата

си за Футболист №1 на
27-ия кръг в Първа лига.
Божката отвя конкурен-
цията, след като заби
четири гола при разгром-
ното 5:0 срещу Локомо-
тив (Пд) на "Герена".
Досега Краев бе вкарвал
един хеттрик за Купата
на България срещу
Спартак във Варна (7:1)
през септември на 2014
година, а също така и
един в "А" група срещу

:

Íàêðàòêî

Ивелин Попов и
съотборниците му от
Спартак (М)
направиха поредна
крачка към титлата в
Русия, след като спече-
лиха трудно срещу
гостуващия Урал с 1:0
в среща от 25-ия кръг
на Премиер лигата.
Българският национал
игра до 71-вата минута.
След успеха си грандът
от Москва остава лидер
с 57 т. и 10 аванс пред
градския съперник
ЦСКА.
Гросмайстор Веселин
Топалов загуби с
черните фигури
на 30-ия ход срещу
руснака Сергей Карякин
в партия от петия кръг
на турнира по шахмат
"Шамкир Чес 2017" в
Азербайджан с награ-
ден фонд 100 хиляди
евро.
Рекордните 40 млн.
паунда приходи ще
генерира
боксовият двубой
между Владимир Кличко
и Антъни Джошуа в
събота (29 април).
Спортинг (Хихон) взе
важна точка
срещу Еспаньол след
равенството 1:1 в мач от
34-тия кръг на Първенст-
во на Испания. Други
резултати: Гранада -
Малага 0:2, Атлетико
(Мадрид) - Виляреал 0:1.

Договорът на 19-годишния талант със "сините" е до края на
2017 година

Марек (6:0) през май 2015
година.
Призът, който Краев

получи вчера, е втори  в
кариерата му. След
рожбата на "синята"
школа се нареди напада-
телят на ЦСКА Фернандо
Каранга, а трети остана
капитанът на Ботев (Пд)
Тодор Неделев.

"Настроението в Левски
е добре. Готвим се пози-

тивно и здраво за предс-
тоящия мач с ЦСКА.
Предимства? Не мисля,
че някой има такова. Мач
с голям заряд - това е.
Двубоят е важен, но не
мога да говоря дали има
фаворит, или не", комен-
тира предстоящото дерби
Левски - ЦСКА в събота
Краев.

"Посвещавам головете
на моето семейство,

което винаги е до момент
- дори и в трудните
моменти, както и на
съотборниците и треньо-
рите в моя клуб. Нямам
цели, гледам да се
представям максимално
добре във всяка среща.
Ако си готов за успеха,
не е толкова трудно да
останеш здраво стъпил
на земята", каза още
талантът на Левскиç.

Лидерът в класирането на
Висшата лига Челси напра-
ви нова крачка към титла-
та на Англия. В мач от 34-
тия кръг  "сините" от Запа-
ден Лондон надиграха Са-
утхямптън с 4:2 на "Стам-
форд Бридж". Еден Азар (5),
Гари Кейхил (45+1) и Дие-
го Коща (54, 89) бяха точни
за столичани, а двама бив-
ши играчи на Челси - Ори-
ол Ромеу (24) и Райън Бер-
транд (90+4), станаха авто-
ри на головете за "светци-
те".
Челси вече има 78 точки,

със 7 повече от втория Тот-
нъм, който е с мач по-мал-
ко от съгражданите си.ç

От стр.1

Бербо беше сред хората,
оказали най-голяма подкре-
па на сърцатия халф по вре-
ме на борбата му с ковар-
ната болест.

"Стилиян ни показваше

È Ñòåíëè ñðåä çâåçäèòå íà 14 þíè
какво е да се бориш на те-
рена. Той ги бореше, аз вкар-
вах!
Удоволствие беше да игра-

ем рамо до рамо в нацио-
налния тим. Винаги готов да
се жертва за отбора - без

×åëñè äîêîñâà
òèòëàòà

капка егоизъм. Истински ка-
питан", написа Бербатов във
Фейсбук.
Петров е рекордьор по ма-

чове за националния отбор
на България. Футболист №1
у нас за 2003 година.ç

Диего Коща (номер 19) се отличи с два гола във вратата
на Саутхямптън

Снимка Пресфото БТА

Божидар Краев (вдясно) направо разпиля Локомотив (Пд) с четири гола на стадион "Георги Аспарухов". 19-
годишният талант бе пуснат от треньора Николай Митов на върха на атаката, а нападателят направо накара

феновете да забравят за Бабатунде Адениджи.


