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За директната линия с руския президент Владимир Путин са постъпили повече от един
милион въпроса, предаде Епицентър. Президентът ще отговаря на въпросите днес в
конферентния център "Гостиный двор" в Москва. Излъчването ще започне в 12:00 часа
по всички основни руски телевизии, а освен това директната линия ще може да се
гледа и в социалните мрежи. "Пряка линия с Владимир Путин" е ежегоден "телемост", в
хода на който президентът отговаря на въпроси на гражданите. Първият пряк ефир се
състоя през декември 2001 г. и продължи 2 часа и 20 минути. ç
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ПРИЛОЖЕНИЕ

лектронното управление, дълго време нарича-
но заради неточен превод - електронно пра-
вителство, е термин, който обобщава употре-
бата на информационни и комуникационни тех-
нологии при предоставяне на публични услуги
на гражданите. Сред основните цели е пови-
шаване УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА на гражданите и
насърчаване на тяхното участие в правителс-
твото. Подобряване на ефективността на ра-
бота и качеството на услугите, предоставяни
от изпълнителната, съдебната и законодател-
ната власт, да направи възможно обменянето
на информация между отделните администра-
тивни информационни системи и като цяло да
предлага по-добри услуги на гражданите и биз-
неса са също сред основните цели на елект-
ронното правителство. У нас има действащи
няколко онлайн услуги в отделни администра-
ции като част от електронно правителство -
това са Националната агенция за приходите,
Търговският регистър, Националният осигури-
телен институт и някои общински администра-
ции. Има решение за внедряване на естонс-
кия модел на електронно правителство. Дори
естонците се гордеят, че и да изчезне терито-
рията на страната им, в интернет ще може
всичко да се направи - плащане на данъци
без опашки и кисели чиновнически физионо-
мии, дори и без тайни клиенти. През септемв-
ри 2011 г. у нас беше учреден Съвет за елек-
тронно управление от тогавашните членове на
управляващото правителство - премиера Бой-
ко Борисов, вицепремиерите Симеон Дянков и
Цветан Цветанов, министъра на транспорта,
ИТ и съобщенията Ивайло Московски, както и
министъра по управление на средствата от ЕС
Томислав Дончев. ОБАЧЕ - все още тайни кли-
енти проверяват качеството на обслужването,
като Дончев даде един месец срок за отстра-
няването на грешките в качеството на обс-
лужването в общинските администрации след
приетите законови промени, целящи да об-
лекчат гражданите и бизнеса. На много места
все още не са изпълнени законови задълже-
ния на администрацията, не са променени про-
цедурите и образците на документите и не са
приложени приетите облекчения.

Любомир ЦАНКОВ
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за по-ниския ДДС

изнесът, част от синдикатите и правителс-
твото отхвърлиха вчера законопроекта на
БСП за сваляне на ДДС върху храните и
лекарствата. Единствено КТ "Подкрепа"
одобри мярката. Законопроект предвижда-
ше от 1 януари 2020 г. да се намали стан-
дартната данъчна ставка за ДДС за браш-
но и изделия от брашно, месо, мляко, яй-
ца от 20 на 5% и на лекарствата на 9%.
"Намаляването на ДДС няма да промени
цената за крайния потребител. Това няма
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Италианският Палермо е
напът да освободи всич-
ките си чуждестранни иг-
рачи. Това се налага, тъй
като те са най-добре пла-
тени, а новата политика
на клуба е да затегне кон-
трола върху разходите. Не
такава обаче ще е съд-
бата на българина Ивайло
Чочев, който в момента е
контузен и реално няма
как да си намери нов от-
бор. Освен това той стана
"жертва" на така нарече-
ния вирус ФИФА, контузи
се при мач на национал-
ния отбор, което означа-
ва, че от световната фут-
болна централа ще пла-
щат заплата му, докато се
възстанови. ç
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На 27.07.2019 г.
(събота) Българската
социалистическа пар-
тия ще отбележи 128-
ата годишнина от ор-
ганизираното социа-
листическо движение с
традиционния събор
на Историческа поля-
на под връх Бузлуджа.

По традиция пре-
дишния ден , на 26
юли (петък), социа-
листите ще положат
цветя на паметната
плоча на Бузлуджанс-
кия конгрес, на памет-
ника на Васил Апри-
лов и Костницата на
загиналите за свобо-
дата в Габрово. Оттам
ще започне и колоез-
дачното състезание за
Купа "Бузлуджа" до

връх Шипка. На Па-
метника на свободата
на върха ще бъдат
поднесени цветя и
венци и ще бъдат наг-
радени победители в
състезанието.

В честването ще се
включат членове и
симпатизанти на БСП,
гости, младежки орга-
низации от Балканите
и граждани от цялата
страна. ç

Тържествата ще се състоят на 26 и 27 юни,
очакват се десетки хиляди социалисти от
цялата страна

Броят на хората, които
са били принудени да
напуснат домовете и
страните си, бягайки от
войни и преследвания, е
достигнал 70,8 млн., съ-
общи вчера Върховният
комисариат на ООН за
бежанците (ВКБООН). То-
ва е най-високото рав-
нище от създаването на
тази агенция на светов-
ната организация през
1950 г. Бежанците в цял
свят според представе-
ния вчера годишен док-
лад на ВКБООН са 25,9
млн., вътрешно разселе-
ните - 41,3 млн., кан-
дидатите за убежище -
3,5 млн. души.

да стане нито при намаляване на общата
ставка, нито при диференцираните ставки",
заяви на заседанието на Тристранния съ-
вет финансовият министър Владислав Го-
ранов. Миналия септември той се зарече,
че докато е министър, ДДС няма да се пи-
па. КТ "Подкрепа" подкрепя предложението
за диференцирано ДДС за някои стоки от
първа необходимост, обяви Ваня Григоро-
ва от синдиката, защото това е нормална
европейска практика ç

Военен полигон Ново село. Президентът Румен Радев наблюдава заключителния етап на тактическото учение "Ответен удар
2019 г.", което се провежда на полигона. В него участват над 600 военнослужещи от Българската армия, една механизирана
рота от Сухопътните сили на САЩ, по един пехотен взвод от Албания и Северна Македония и танков взвод и вертолети от
Гърция. Снимка Пресфото БТА
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ГЕРБ ще предложи
общините и държавата да
предоставят офиси на
партиите безвъзмездно,
но остава твърдо на
позицията си за 1 лв.
държавна партийна субси-
дия на глас, потвърди в
НС председателят на
бюджетната комисия
Менда Стоянова от ГЕРБ
на брифинг в НС, излъчен
по "Канал 3".

Това означава, че
партиите ще имат възмож-
ност да имат офиси, без
да заплащат за тях, ще
имат субсидия от 1 лв., с
която биха поели разходи-
те за административния
персонал в тези офиси.

Ìåíäà Ñòîÿíîâà: ÃÅÐÁ ïðåäëàãà áåçâúçìåçäíè
îôèñè íà ïàðòèèòå îò äúðæàâàòà è îáùèíèòå

Колкото до другите им
разходи по отношение на
избори и т. н., ще си
търсят подкрепа от раз-
лични видове спонсори,
физически и юридически
лица, поясни Стоянова.

Това би било крачка за
изсветляването на финан-
сирането на партиите,
добави тя, като призна, че
"няма начин политически-
те партии да съществуват
в правния мир, ако субси-
дията е само от един лев.
Сега даваме възможност
юридически лица да го
правят и официално". По
думите й подобен тип
отворено финансиране,
предложено от ДПС и

ÂËÀÑÒÒÀ

Лидерът на "Атака" Волен Си-
деров иска Народното събрание
да задължи премиера Бойко Бо-
рисов да подпише анекс към До-
говора за приятелство, добросъ-
седство и сътрудничество със Се-
верна Македония, който да спре
опити за спекулации и обсебва-
не на исторически личности и съ-
бития от тяхна страна, съобщи
Офнюз.бг. Текстът е подготвян от
миналото лято, уточни Сидеров,
като предстои да бъде внесен в
деловодството на парламента.
Според него подписването на
анекса от Република Северна Ма-
кедония може да бъде поставено
като условие за подкрепа от стра-
на на България за членството на
Македония в ЕС. Единственият на-
чин това да се предотврати, е да
им предложим този анекс и сега
имаме условията те да не могат
да откажат. Очакват нашето одоб-
рение за ЕС, коментира Сидеров.
Ние пък очакваме подкрепата на
коалиционни партньори от мал-
ката, средната и най-голямата ко-
алиция, допълни той. Според не-

Âîëåí Ñèäåðîâ ñ àíåêñ êúì äîãîâîðà íè ñúñ Ñêîïèå:
Àêî èñêàò â ÅÑ, äà ñïðàò äà îáñåáâàò èñòîðèÿòà íè

експертна комисия по историчес-
ки и образователни въпроси, ко-
ято бе създадена в изпълнение
на Договора. Ако пък те са обя-
вени за принадлежащи само на
едната страна, това решение
следва да бъде ратифицирано и
в двете страни, преди да бъде
прието за официално. Сред изб-
роените са владетелите на Пър-
вата българска империя от Кру-
мовата династия и от династията
на Комитопулите от цар Крум до
цар Иван Владислав включител-
но, особено по отношение на вла-
детелите, управлявали със сто-
лица на империята Охрид. Таки-
ва действия се считат за нару-
шения по Договора, ако са из-
вършени от държавен глава, ръ-
ководителя на правителството,
лице на състава на правителст-
вото, както и всякакви други ви-
сокопоставени лица, част от ор-
гани на държавното управление.
В такъв случай се дава един ме-
сец страната да предприеме мер-
ки срещу нарушителя и да под-
несе съответните извинения. ççççç

Ïðîêóðàòóðàòà îòíîâî îáâèíè ïúòíè øåôîâå çà ìàãèñòðàëà "Ìàðèöà"
вет на АПИ умишлено не е поло-
жил достатъчно грижи за възло-
жената му работа по изграждане
на магистрала "Марица",  и от
това са последвали щети за Ми-
нистерството на транспорта и ин-
формационните технологии в
особено големи размери - 30 813
647 лева. И случаят е особено
тежък, коментира Клуб Зет.бг. Тъй
като осъщественото от него дея-
ние е умишлено, той е привле-
чен към наказателна отговорност
по по-тежката правна квалифи-
кация за безстопанственост. Ако

Софийската градска прокура-
тура (СГП) е внесла в Софийс-
кия градски съд обвинителен акт
срещу три длъжностни лица от
Агенция "Пътна инфраструктура"
за безстопанственост в особено
големи размери, представлява-
ща особено тежък случай, съоб-
щават от обвинението. Двукрат-
ният председател на АПИ от пър-
вия мандат на ГЕРБ инж. Лазар
Лазаров отива на съда за това,
че в периода от 07.08.2014 г. до
17.02.2015 г. в качеството си на
председател на Управителния съ-

обсъдено на среща между
депутати от двете партии,
изисква "промени, които
да дадат възможност
физически и юридически
лица да даряват на парти-
ите при пълна прозрач-
ност, попълване на декла-
рации за произход, качва-

го необходимостта от анекса е
очевидна, като последният при-
мер за това е спорът около пред-
ложението на Скопие паметта на
Гоце Делчев да се почита като
общ празник в България и Се-
верна Македония на 7 октомври
- денят, в който костите му са
предадени от София на Скопие.
Той спомена и предни диспути,
като този за Илинденско-Преоб-

раженското въстание. В анекса
двете страни се призовават да не
обсебват, присвояват или спеку-
лират за принадлежността на ис-
торически събития или личности,
които са определяни като общи
или принадлежащи само на дру-
гата страна. Такива събития и лич-
ности ще могат да бъдат обявя-
вани за общи само с решение на
Съвместната мултидисциплинарна

Çà äðóãèòå ðàçõîäè ùå ñè òúðñÿò
ïîäêðåïà îò ñïîíñîðè, ôèçè÷åñêè è
þðèäè÷åñêè ëèöà, êàçà ïðåäñåäàòåëÿò
íà Áþäæåòíàòà êîìèñèÿ

Íà òîçè äåí

Събития
” 451 г. - Битка на
Каталаунските полета:
войските на римския
военоначалник Флавий
Аеций спират ордите на
хуна Атила.
” 840 г. - Руан е
нападнат от викингите,
които достигат по река
Сена.
” 1774 г. - Руският
генерал Александър
Суворов нанася поражение
на османската армия при
село Козлуджа (днешно
Суворово).
” 1819 г. -
Американският параход
"Савана" пристига в
Ливърпул и става първият
кораб с парен двигател,
който прекосява
Атлантическия океан.
” 1954 г. - Официално е
отворен за експлоатация
Дунав мост, свързващ
България и Румъния.
” 1963 г. - Студената
война: мжду държавните
глави на САЩ и СССР е
установена гореща линия
след приключване на
Кубинската ракетна
криза.
Родени
” 1819 г. - Жак Офенбах,
френски композитор от
немско-еврейски произход
” 1909 г. - Ерол Флин,
американски актьор
” 1927 г. - Вячеслав
Котьоночкин, руски
режисьор
Починали
” 1915 г. - Йосиф I,
български екзарх
” 1933 г. - Клара Цеткин,
германска социалистка
” 2005 г. - Проф. Никола
Тодориев, български учен и
дългогодишен министър
на енергетиката

:

не на въпросните декла-
рации в Сметната палата
и всичко останало, което
тя прави като одит на
разходите на политически-
те партии.

Освен това ние остава-
ме на нашата позиция,
допълни Стоянова.ççççç

бъде признат за виновен, Лазар
Л. може да получи наказание "ли-
шаване от свобода" от 3 до 12
години и "лишаване от право да
заема определена държавна или
обществена длъжност и "лиша-
ване от право да упражняват оп-
ределена професия или дейност",
специално изтъкват от прокура-
турата. Клуб Зет припомня, че съ-
дът два пъти вече прекратяваше
и връщаше това обвинение сре-
щу Лазаров - но тогава то беше
за по-голяма сума - 41 630 050,
80 лв., и с други съучастници.

Причината - неясноти в обвини-
телния акт. Веднъж обаче САС
задължи градската инстанция да
гледа делото. Сега Лазаров оти-
ва на съд заедно с Дончо Атана-
сов и Илиана Захариева, които
са обвинени, че в сходен пери-
од в качеството си на членове
на Управителния съвет на АПИ,
при условията на независимо
съпричинителство,  не са поло-
жили достатъчно грижи за въз-
ложената им работа по изграж-
дане на магистрала "Марица" и
от това са последвали щети за

Министерството на транспортна
и информационните технологии
в особено големи размери - съ-
щите 30 813 647 лв. Обвините-
лите ще доказват и че случаят е
особено тежък. Ако бъдат приз-
нати за виновни, Дончо А. и Или-
ана З. могат да получат наказа-
ние "лишаване от свобода" от 3
до 10  години и "лишаване от пра-
во да заемат определена държав-
на или обществена длъжност" и
"лишаване от право да упражня-
ват определена професия или дей-
ност", пишат от прокуратурата.ççççç
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Êèðèë Äîáðåâ: Æåëàíèåòî íà ñîöèàëèñòèòå å ÁÑÏ
äà áúäå ìîäåðíà, äåìîêðàòè÷íà ëÿâà ïàðòèÿ

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"Конгресът подкрепи
реформите и политиките,
водени от Корнелия Нино-
ва. БСП няма път назад.
Желанието на редовите
членове е тя да бъде
модерна, демократична
лява партия", заяви зам.-
председателят на БСП
Кирил Добрев пред БСТВ.
По думите му две групи са
се обединили и са смятали,
че конгресът ще бъде
решаващ, за да се проме-
ни линията на БСП. "За
разцепление говореха
наши колеги и другари,
които дори са имали
честта да управляват
партията, водили са БСП
през трудни моменти.
Заради нереализирани
амбиции бяха решили, че е
дошъл краят на БСП. Това
беше единият кръг от
хора", обясни Добрев. Той
подчерта, че другата група
е бизнес олигархичният
кръг, като акцентира, че
БСП е единствената пар-
тия, която принадлежи на
поколения членове и
симпатизанти. "Всяка една
обществена поръчка в
България е направена за
някого. Всеки от някого
печели. Партия, която
разкрива този модел на
управление - тя не е нужна
на никого. Тези
две групи решиха,
че могат да пробият
БСП, да я купят - но
това не се случи",
отбеляза още зам.-предсе-
дателят на БСП. Той
коментира, че с промени-
те в партията тези хора
не могат вече да бъдат
народни представители,
нямат влияние в партията
или са им спрени канали-

Ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ: ÅÑ íå ïîçíàâà ñëó÷àé, â êîéòî
ïðåäè èçáîðè ñå ñïèðàò ôèíàíñèòå íà îïîçèöèÿòà

"БСП ще информира ЕС
за опита за покушение от
ГЕРБ срещу политическата
система на България". Това
заяви народният представи-
тел от ПГ на "БСП за Бълга-
рия" и член на комисията по
бюджет и финанси Румен Ге-
чев в интервю за радио "Фо-
кус". По негово мнение Ев-
ропа няма да остане безу-
частна на тази политическа
арогантност на управляващи-
те в София.

"Напразни са надеждите
на управляващите от ГЕРБ и
техните ръководители, че
имат кой знае какъв гръб в
Европа и ще ги покриват, ще
имат някакъв чадър над то-
ва безчинство, което се ка-
нят да извършат в България
- 11 пъти да намалят финан-
сирането на опозицията и на

Ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ áëàãîäàðè íà ñîöèàëèñòèòå
çà ïðîÿâåíîòî äîñòîéíñòâî

Êîíãðåñúò ïîäêðåïè ðåôîðìèòå è ïîëèòèêèòå, âîäåíè îò Êîðíåëèÿ
Íèíîâà, ïîä÷åðòà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò íà ÍÑ íà ÁÑÏ

ГЕРБ и ДПС се опит-
ват да приватизират по-
литическия живот на
страната - не става ду-
ма за намаляване на
субсидиите, а за допус-
кане на частно финан-
сиране на политически-
те субекти. Това каза
пред журналисти зам.-
председателят на ПГ на
"БСП за България" Крум
Зарков във връзка с
размера на партийните
субсидии, предаде "Фо-
кус".

"Днес стана ясно как-
во се крие зад изненад-
ващото предложение за
1 лв. субсидия. Ставало
е дума за координирана
акция, която цели да до-
пусне частно финансира-
не на политическите су-
бекти. В тази координи-
рана акция ГЕРБ и ДПС
се опитват да приватизи-
рат политическия живот
на страната", обяви той.

"Кого оттук нататък
мислите, че ще обслуж-
ват партиите - своите из-
биратели или своите
спонсори? Кой утре ще
определя листите с об-
щински съветници и кан-
дидат-кметовете - парти-
ите или контролиращи-
те ги олигарси?", попи-
та Зарков.

"Това  е  истински
атентат срещу базисни-
те постижения на бъл-
гарската демокрация",
заяви депутатът.

"БСП е единствената
партия срещу него. При-
зоваваме българските
граждани също да не ос-
тават безучастни. При-
зоваваме за открит и
честен дебат, за това
как да се намали субси-
дията, без да се намали
независимостта на по-
литическите субекти",
каза още Крум Зарков.

Зарков отбеляза, че
ГЕРБ са отказали да се
срещнат с БСП.

"Но притичаха ведна-
га, когато бяха повика-
ни от ДПС, което си зас-
лужава да бъде отбеля-
зано. ДПС са внесли
своето предложение в
деловодството на На-
родното събрание и то
цели именно това - от-
пушване на частното фи-
нансиране. Това е неп-
риемливо. Още повече,
разбираме, че това не
е случайно в средата на
годината, и то преди
важни местни избори.
Това е целенасочен опит
да се затрудни работа-
та  на  всеки ,  който
дръзне да се противо-
постави на това статук-
во. Ще противодейства-
ме по всякакъв метод,
включително, ако се на-
ложи, да сезираме дру-
ги институции", подчер-
та Зарков. ç

всички партии в България",
изрази мнение професорът.
По думите му основната цел
на управляващите е опози-
цията - левицата, тъй като
ГЕРБ са в управлението и
пред цяла Европа показват,
че могат да се справят без

субсидии, след като са нат-
рупали 20-ина милиона лева
в депозити.  "Това означава,
че те имат други източници
на финансиране. И по този
въпрос ще се обърне вни-
мание в следващия период",
коментира проф. Гечев. Той
заяви, че БСП ще отиде на
местни избори и това пред-
ложение на ГЕРБ няма да ги
спре. "БСП е на политичес-
кия терен 130 години. Това е
партия, която е преследва-
на от закона, членовете й са
осъждани на смърт, къщите
на членове на партията са
изгаряни. Така че много по-
големи мракобесници от се-
гашните управляващи са се
опитвали да я задушат. Ня-
ма да им се получи и този
път номерът, но е срамно,
че управляващата коалиция,

която претендира да води
страна от Европейския съ-
юз в посока хармонизиране
с европейските практики и
координиране с европейски-
те политики, прави нещо, ко-
ето съм сигурен, че ще стрес-
не Европа.

"Такъв удар в страна от
Европейския съюз - да
спреш финансирането на
опозицията преди изборите,
не познавам такъв случай",
категоричен бе проф. Гечев.
Той уточни, че БСП ще гла-
сува против предложението
на Министерски съвет. "Ня-
ма как да гласуваме реше-
ние, което противоречи на
здравия разум, противоречи
на европейските практики и
е откровено антидемократич-
но", заключи народният пред-
ставител. ç

те за финансов ресурс, и
констатира, че явно
трудно се свиква с идея-
та, че вече има приемст-
веност и път за младите
хора в БСП. "Имаше
смислени изказвания и
конгресът не беше изли-
шен - той ясно потвърди
линията, по която БСП
върви през последните
години", каза още той. По
повод прекия избор на
председател Добрев
коментира, че има все по-
голяма разлика между
елита и редовите членове
на БСП. Последните имат
едно мнение и то се
разминава съществено с
това на делегатите или
членовете на Национал-
ния съвет, които ги предс-
тавляват и по думите му
няма нищо по-демок-
ратично от това -
всеки един член да
има глас в избора
на председател.

"Наближават местни
избори - ако досега партия-
та работеше за нас, сега
елитът трябва да работи за
общинските организации",
категоричен бе Добрев. "Аз
съм компромисен човек,
винаги протягам ръка.
Мислех, че каузата за
промяната на системата,
каузата за БСП е по-силна
от личния интерес на
определени членове. Разли-
чията в Националния съвет
проличаха преди година-
година и половина. Там
идеята не е да стигнем до
общо решение, а персонал-
но да се отмъсти на опре-
делен човек. Много ми е
мъчно, аз ги познавам вече
40 години", коментира още
той. Добрев отбеляза, че в

БСП нямат подготвени
млади хора, липсва едно
цяло поколение в партия,
защото някои хората са
считали, че могат да управ-
ляват до края на живота си
и не са подготвили свои
заместници", заяви още той.
"БСП е единствената алтер-
натива, но обществото още
не може да ни припознае
като такава. Трябва да
преборим страха си. На
тези Европейски избори
вратата леко се отвори. В
големите градове имаме
добри резултати - там,
където хората са по-скоро
анонимни. В малките
градове - обратно", комен-
тира Добрев и припомни за
случай, в който на семейст-
во след изборите му е бил
спрян токът, т. е. кметът на
селото е знаел кой за кого
гласува. "БСП е модерна
лява партия, демократична
- това го показаха нейните
членове и делегати на
конгреса. Те предпочетоха
прекия избор на председа-
тел, вместо да се върнат
назад. Идейният разговор
на опозицията стана без-
почвен", каза още той. По
повод намаляването на

партийната субсидия на
един лев, Кирил Добрев
заяви: "Това е краят на
демокрацията. Начинът, по
който се финансират
партиите днес, е най-честен
и прозрачен. Ние искаме
изсветляване на икономики-
те, а хвърляме партиите в
сивия сектор". По думите
му по този начин бизнес
групи и олигархични кръго-
ве ще могат да си пазару-
ват партии и да ги издър-
жат. Той попита още кой
би финансирал официално
опозиционна партия. "Това
не е сериозно. Добре е
да се проведе разговор
върху нивата на субсидии-
те, но демокрацията няма
цена", изрази мнение
Добрев. "Войната срещу
БСП е чрез много меха-
низми. Да им спрем
парите и да видим какво
ще правят на местните
избори. След като не
можаха да превземат БСП
отвътре и отвън - решиха
да ни спрат парите.  Ще
си направим Бузлуджа -
тя ще бъде силна, ще си
направим и местните
избори", категоричен бе
Кирил Добрев. ç

Çàðêîâ: ÃÅÐÁ è
ÄÏÑ ïðèâàòèçèðàò
ïîëèòè÷åñêèÿ
æèâîò
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Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà èçêóïíàòà öåíà ñå äâèæåøå  îò 240 äî 250 ëåâà
Очакваме тази година

изкупните цени на пшени-
цата да бъдат около 290 лв.
на тон. Тази цена е по-
висока спрямо миналата
година, когато беше 240 лв.
до 250 лв. на тон, каза
Александър Александров от
Видинския съюз на зърноп-
роизводителите за агенция
"Фокус". Александров
определя като по-лошо
качеството на миналого-
дишната пшеница, която
поникна при съхраняване-
то. Прогнозите му са, че и
тази година добивите няма
да бъдат високи заради
сушата в началото на
зимата. Той коментира, че
посевите в района все още
са зелени. Очакванията му
са, че до 10 дни ще започ-
не жътвата на ечемик, а в
началото на юли - и на
пшеница.

За разлика от Видинско
техните колеги в област
Велико Търново вече са
прибрали 20% от реколти-
раните площи с ечемик.
"Средният добив е 572 кг/
дка, който е добър предвид
времето", коментира Пепа

На 22 и 23 юни в софийс-
кото село Осоица, община Гор-
на Малина, за първи път ще
се проведе Фестивал на ал-
тернативното земеделие "Алте-
рАгро" - събитие, което има за
цел да запознае по-широк кръг
хора с другата възможност за
бизнес и практическите техни-
ки за устойчиво използване на
ресурсите, отглеждане на чис-
та храна и запазване на живо-
та в почвата, съобщават орга-
низаторите.

 "АлтерАгро" ще се прове-
де в двора и сградата на ста-
рото училище в Осоица. След
повече от 30 години, с помощ-
та на организаторите от Фон-
дация "Повей", партньорите на
фестивала, доброволци и мес-
тни жители, училището отново
ще отвори врати.

За първия ден са насроче-
ни лекции за пермакултурен ди-
зайн с Михаил Косев, а също
и за щадящите форми на об-
работка на големи площи чрез
плитка оран и пробиотици с
лектор Владимир Христов.  Лю-
бомир Хаджийски ще говори
за начините на отглеждане на
местни микроорганизми за съ-
живяване и обогатяване на из-
тощена почва.

Специално внимание е
предвидено за темата  "биоди-
намично земеделие", по която
Марин Теодор Назар ще изне-
се лекция в събота и ще нап-
рави работилница на открито
в неделя.

Паралелно с лекциите в те-
атралната зала на училището,
на 22 юни целия ден на отк-
рито ще се проведат различни
работилници и ателиета. Кош-
ничарство и плетене с местни
майстори, работа с грънчарс-
ко колело и месене на хляб с
квас с Ива Каменова.

През втория ден на фести-
вала - 23 юни, освен биоди-
намичната работилница, ще
има демонстрация на сглобя-
ване на куполна конструкция
с един от пионерите в Бълга-
рия - Генчо Генчев. По време и
на двата фестивални дни са
предвидени щандове, където
местни и гостуващи произво-
дители и творци могат да из-
ложат своята продукция. Ще
има и прожекции на тематич-
ни филми.Детайли за събитие-
то и програмата може да на-
мерите на Фейсбук страница-
та на фестивала и събитието.

Идеята на Фондация "По-
вей" за организирането на "Ал-
терАгро" е да дава редовни сре-
щи на хора, които практикуват
или имат интерес към алтер-
нативните земеделски практи-
ки, за да могат да обменят опит
и да вдъхновят промяна в от-
ношението на хората към на-
чините за отглеждането на тях-
ната храна. ç

Çà ïúðâè ïúò
ôåñòèâàë íà
àëòåðíàòèâíîòî
çåìåäåëèå â
ñåëî Îñîèöà

Êàìïàíèÿ 2019: Çåìåäåëöèòå íàìàëÿâàò ñ 3000, îáÿâåíàòà
çåìÿ ñå óâåëè÷àâà ñ 30 000 õà

Ôåðìåðèòå ñ íàäåæäà äà ïðîäàäàò
íîâîòî æèòî çà 290 ëâ. íà òîí

На 17 юни приключи при-
емът на заявления по схе-
мите за директни плащания,
преходна национална помощ
и мерките от ПРСР, които са
включени в общото заявле-
ние за подпомагане. Общо
65 474 са кандидатите по схе-
мите и мерките за плащания
на площ.

Подадени са заявления
за 3 914 610 хектара земя.
По основната Схема за един-
но подпомагане на площ
(СЕПП), участие са заявили
60 248 земеделци, деклари-
рали 3 870 547 хектара земя.

За сравнение, за Кампа-
ния 2018 общата декларира-
на площ беше в размер на 3
885 735.15 ха, заявена от 68

451 земеделски стопани, ка-
то само по СЕПП, тя беше 3
843 748. ха, с 62 464 канди-
дата. Това показва, че се за-
пазва тенденцията от послед-
ните години да намаляват
плавно кандидатите, но да се
запазва размерът на обра-
ботваемата земя, което на
свой ред води до извода, че
окрупняването става по ес-
тествен път.

В схемите от сектор "Жи-
вотновъдство" се запазва ин-
тересът на стопаните към об-
вързаното с производство-
то подпомагане за млечни
крави и месодайни крави
под селекционен контрол.
Държавен фонд "Земеделие"
уведомява кандидатите по

схемите за подпомагане на
животни за Кампания 2019,
че срокът за задържане на
животните по схемите за об-
вързана подкрепа (80 дни) е
от 18 юни до 5 септември
2019 г. включително, а по схе-
мата за преходна национал-
на помощ за овце и кози (100
дни) - от 18 юни до 25 сеп-

тември 2019 г. включително.
Кандидатите по схемата за
преходна национална помощ
за говеда (необвързана с
производството) следва да
отглеждат 70% от референт-
ните животни в стопанство-
то си към последния ден за
подаване на заявления - 17
юни 2019 г. ç

Стателова от Областна
дирекция "Земеделие" за
радио "Велико Търново". По
нейни данни от засетите
близо 67 250 дка с ечемик
в региона вече са ожънати
12 870 дка. Производството
е над 7360 тона. Експертът
определя жътвата като
трудна заради всекиднев-
ните валежи. Стателова
прогнозира, че земеделци-
те във Великотърновско ще
започнат да прибират
пшеницата и рапицата до
7-10 дни. "Продължават да
се отглеждат традиционни
протеинови култури като
нахут, грах и соя заради

зелените плащания", допъл-
ва тя.

Грахът е една от култу-
рите, които вече се приби-
рат в Сливенско. Там
жътвената кампания офи-
циално ще започне на 25
юни. "Същинската жътва
обаче се очаква, когато
влажността на посевите
падне до 13-14%", информи-
ра Георги Радев, председа-
тел на Земеделски съюз
"Хаджи Димитър". Той
коментира, че в момента
влажността е около 18%,
което възпрепятства приби-
рането на реколтата.
Очакванията му за среден

добив на пшеницата са за
около 500 кг/дка заради
валежите и градушките. Те
ще определят и качеството
на зърното. За сметка на
това валежите оказват
добро влияние върху
пролетниците.

На няколко пъти земе-
делците в Сливенско
пострадаха от градушки,
като най-големи са пора-
женията в района на Нова
Загора. Частични са щети-
те върху масивите край
селата Трапоклово, Гавраи-
лово, Малко Чочовени и
Подбалкана, припомнят от
сдружението.

На фона на проливните
валежи в цялата страна и
отчасти в Добричка област,
зърнопроизводителите в
община Шабла пък чувст-
ват сериозно засушаване.
Там жътвата на първите
декари с ечемик вече
започна, а след 7-10 дни
идва ред и на пшеницата.
"Миналата година прибрах-
ме по 760 кг/дка среден
добив", припомня Светос-
лав Василев от земеделска
кооперация в района. ç

Пред сградата на Минис-
терския съвет се проведе
протест под надслов "Още

една година смърт", за
забрана на фермите за
ценни кожи от животни.

Снимка Пресфото БТА
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Санкцията за вдигане на
шум в забранените за това
часове ще достига до 12
хиляди лева, решиха вчера
депутатите, като приеха на
второ четене Закона за
защита от шума в околната
среда. Текстовете бяха
окончателно приети близо
година след първото гласу-
ване в пленарната зала.
Санкцията за физическите
лица ще е между 500 и 1000
лв. при първо нарушение и
между 2000 и 6000 лева при
рецидив. За юридическите
лица и едноличните търгов-
ци имуществена санкция ще
е от 3000 до 6000 лв. при
първо нарушение и от 5000
лв. до 12 хил. лв. при
повторно провинение.
В тази категория ще попа-
дат собствениците на
барове, ресторанти, диско-
теки, различни атрак-
ционни и т. н.

Çàêîíúò íÿìà äà ðàáîòè, ñëåä
êàòî ïîëèöèÿòà íå ìîæå äà ñå
ñïðàâè ñ íàãëîñòòà îò ðîìñêèòå
ìàõàëè, çàâåäåíèÿ è äèñêîòåêè,
ñêåïòè÷íè ñà îò ëåâèöàòà

Екипът на президента в
момента обмисля дали да на-
ложи вето на приетия през
миналата седмица Закон за

Ðàäåâ îáìèñëÿ âåòî íà Çàêîíà çà ×åðíîìîðñêîòî êðàéáðåæèå

Черноморското крайбрежие.
Новината съобщи самият той
пред журналисти, след като
наблюдава учението с бой-

За първите четири ме-
сеца на годината преките
чуждестранни инвестиции
(ПЧИ) в България са от-
рицателни в размер на 55
млн. евро. Т. е. повече чуж-
ди капитали са напуснали
страната, отколкото са се
влели. Най-голямото изти-
чане е при дяловия капи-
тал и в по-малка степен
при реинвестираната пе-
чалба. Заемите от компа-
ниите майки в някаква сте-
пен компенсират негатив-
ната статистика, но като
цяло структурата на инвес-
тициите не е добра.

Чисто статистически за
четирите месеца на тази
година инвестициите в дя-
лов капитал са отрицател-
ни с близо 540 млн. евро.
Сумата изглежда внуши-
телно, но минусът идва от
счетоводна операция,
свързана с покупката на
Societe Generale Експрес-
банк от Банка ДСК. За да
се случи сделката, капи-
талът на втората бе уве-
личен с 600 млн. евро с
финансова инжекция от
унгарския собственик и то-
ва се отрази от статисти-
ката с голям плюс през
последния месец на 2018
г. През януари т. г. беше
отразена транзакцията
към френския собственик
на Експресбанк и статис-
тиката показа голям ми-
нус. Този минус се запаз-
ва горе-долу непроменен
и до април, което означа-
ва, че създаването или из-
теглянето на дялов капи-
тал е почти неутрално.

Значително преобръ-
щане на тенденцията има
при реинвестираната пе-
чалба. Между 2015 и 2018
г. тенденцията беше поло-
жителна, т.е. фирмите ин-
вестираха спечеленото
през миналите години в
ново производство. През
април се появява първи-
ят голям минус от близо
220 млн. евро.

Дълговите инструменти
продължават да са на го-
лям плюс. За първите че-
тири месеца той вече е 657
млн. евро, при 142.9 млн.
евро за януари - април
2018 г. Това са заемни
средства, отпуснати от
компаниите майки на дъ-
щерните им дружества в
България.

Най-големите нетни по-
тоци по преки инвестиции
в страната за януари-ап-
рил 2019 г. са от Холан-
дия (260.2 млн. евро), Ве-
ликобритания (86.5 млн.
евро) и Ирландия (65.2
млн. евро). ç

ни стрелби "Страйк бек 19"
на полигона Ново село. "Зас-
трояването, бетонирането на
плажната ивица продължа-
ва да бъде голям проблем и
волята на законодателя да
бъде изключително строг към
гражданите, а в същото вре-
ме да наблюдаваме как има
варварско наливане на бе-
тон на плажната ивица, да-
леч от погледа на всички ин-
ституции, не е в интерес на
гражданите и обществото",
посочи Радев.

С новите текстове на за-
кона се ограничава дивото
къмпингуване и срещу него

вече има протести. Радев
посочи, че приетите проме-
ни са във вреда на гражда-
ните, като в същото време
обслужват "варварското бе-
тониране на Черноморие-
то". Искане за налагане на
вето по-рано през седми-
цата дойде от представите-
ли на гражданската група
"Бетономорие".

Румен Радев отхвърли
внушенията на медии, че той
има вина за спирането на
разширението на Околов-
ръстния път на София от жк
"Младост" до изхода за ма-
гистрала "Тракия". ç

ÁÑÏ ïðåäëàãà óâåëè÷åíèå íà äàíú÷íèòå îáëåê÷åíèÿ çà 755 946 ñåìåéñòâà ñ äåöà

Депутатите от БСП са
внесли в Народното събра-
ние закон проект за проме-
ни в Закона за данъците вър-
ху доходите на физическите
лица, с които искат да уве-
личат данъчната преферен-
ция, ползвана от родители-
те за всяко дете до 18 годи-
ни, на 6 000 лева годишно.
За момента законът дава та-

къв вид преференции от 200
лева годишно за едно дете,
400 лева за две деца и 600
лева за три деца, ненавър-
шили пълнолетие. Промени-
те, предлагани от БСП, пред-
виждат облекчението да е
под формата на намаляване
на данъчната основа, върху
която се начисляват данъци.
Тя се формира от сбора на

всички облагаеми доходи на
гражданите след приспада-
не на направените от данъ-
коплатеца задължителни
осигурителни вноски. Така
например, ако родител с две
деца до 18 години има го-
дишна данъчна основа от 24
000 лева (2 000 лева на ме-
сец), след облекченията за
децата, върху нея той плаща
годишен данък от 2 360 лева
(намаление на данъка от 140
лева).

Ако предложенията на
БСП бъдат приети, данъчна-
та основа от 24 000 лева го-
дишно за родител с две де-
ца ще се свие на 12 000 ле-
ва и дължимият по нея годи-
шен данък ще падне до 1 200
лева. Така облекчението ще
е 1 200 лева, а не 140 лева
от данъка, който за същия
облагаем доход би дължал
един бездетен човек.

×óæäèòå èíâåñòèöèè â
Áúëãàðèÿ ïðîäúëæàâàò
äà ñà îòðèöàòåëíè

С приемането на второ
четене на текстове от
Закона за защита от шума
в околната среда депутати-
те забраниха шума на
открито между 14 и 16 часа
и от 23 до 8 часа. Ограни-
чението важи за открити
площи и зони в територии,
предназначени за жилищно
строителство, рекреацион-
ни зони и територии и
зони със смесено предназ-
начение.

За същия период ще се
забранява и шумът при
строителство. Изключение
ще правят железопътните
гари, автогарите, аерогари-
те, морските гари и изпол-
зването на системи за
оповестяване на населени-
ето при бедствия.

Законът за шума не е
свързан само с летния
сезон. Законодателството
не се приема само за

Черноморското крайбре-
жие, а за територията на
цялата страна. Това заяви
в кулоарите на парламента
депутатът от БСП Христо
Проданов. По думите му от
БСП са за това да има
строги регламенти и строги
отношения във връзка с
шума в околната среда.
Мерките, които се предла-
гат, обаче са повърхностни,
подчерта Проданов. Той
обясни, че са направили
няколко смислени предло-
жения, които не били
приети в пленарна зала.
Едно от тях било за увели-
чаване на диапазона, в
който да не важи забрана-
та за шума. Предложение-

то било вместо в 23 часа в
летните месеци то да бъде
до 24 часа. По думите му
има открити заведения,
които чакат летните месе-
ци, за да изкарат някакви
пари и съответно да платят
данъци.

Проданов изрази при-
теснение, че законът няма
да работи заради органите,
които ще правят проверки-
те. Сега се предлагало
проверките да се правят от
държавни инспектори. В
тази връзка Проданов
запита как те ще се спра-
вят, след като полицията не
може да се справи с шума
от ромските махали, заве-
дения и дискотеки. ç

Проучването, което от
БСП са направили, е, че от
предложените облекчения
ще се възползват 755 946 се-
мейства, от които 478 550 - с
едно дете, 239 880 - с две
деца и 27 068 - с три деца и
10 488 - с четири и повече
непълнолетни деца. Ефектът
за бюджета от приемането
на предложените промени
ще е намаляване на прихо-
дите с 648 млн. лева. От БСП
обаче смятат, че ако се от-
четат доходите по критерии
като региони, безработица,
семейства с ниски доходи и
тези, които не работят реал-
но, то намаляване на прихо-
дите за хазната ще е между
200 млн. и 300 млн. лева го-
дишно - сума, която според
депутатите от левицата спо-
койно може да бъде поета
от сегашните бюджетни из-
лишъци. ç

12 000 ëåâà ãëîáà çà âäèãàíå íà
øóì ñëåä 23 ÷àñà
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КООП новини

ЮНИ 2019

от Европа и света

ИСТОРИЧЕСКА ВИЗИТА НА ПРЕЗИДЕНТА
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС
В БЪЛГАРИЯ

В периода 30 - 31 май 2019 Централният кооперати-
вен съюз бе домакин на посещението на Ариел Гуарко -
Президент на Международния кооперативен алианс (ICA).
Ключовите приоритети в Стратегията за развитие на све-
товното кооперативно движение до 2030 бяха основен
акцент в проведените разговори с проф. д.ик.н. Петър
Стефанов, Председател на Централния кооперативен съ-
юз, член на Световния Борд на Международния коопера-
тивен алианс (ICA) и Президент на Световната организа-
ция на потребителните кооперации (CCW).

Ариел Гуарко - Президент на Международния коопера-
тивен алианс  (ICA) и проф. д.ик.н. Петър Стефанов -
Председател на Централния кооперативен съюз проведо-
ха съвместна среща с Бисер Петков - Министър на труда
и социалната политика, на която особено внимание бе
отделено на значимостта на кооперациите в осигуряване
на достойни работни места и социалната им ангажираност
към местното население.

В рамките на посещението се проведе Общо събрание
на ЦКС. В своето приветствие към пълномощниците Ариел
Гуарко заяви: "…Изказвам своята благодарност към Цент-
ралния кооперативен съюз, който активно подкрепя и
реализира на национално ниво важни инициативи, предп-
риети от Международния кооперативен алианс в изпълне-
ние на Стратегическите приоритети за развитие на све-
товното кооперативно движение. Не мога да не отбележа,
че 2019 година преминава под знака на 175 години от
учредяването на първата потребителна кооперация в Роч-
дейл, отстояваща кооперативни ценности и принципи, об-
щоприети и валидни до днес…".

След България, Ариел Гуарко продължи своята регио-
нална обиколка с посещение на Националните коопера-
тивните организации от Румъния и Молдова.

6 ЮЛИ 2019 - МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН ДЕН

По тради-
ция от 1923
година, всяка
първа събота
на месец юли
световното
кооперативно
движение с
различни ини-
циативи и ме-
роприятия от-

белязва Международния кооперативен ден.  Тази година
97ия Международен кооперативен ден и 25ия Ден на
кооперациите в ООН е на тема: "КООПЕРАЦИИТЕ: за ико-
номически растеж и достоен труд за всички".

Комитетът за популяризиране и насърчаване на коо-
перациите (COPAC), чиито членове са Международния ко-
оперативен алианс (ICA), Организацията по прехрана и
земеделие (FAO) и Международната организация на труда
(ILO) акцентираха при избора на темата за Международ-
ния кооперативен ден 2019, на 100-годишния Юбилей на
Международната организация на труда под надслов "Бъ-
дещето на труда".

Днес, светът е изправен пред сериозни предизвика-
телства - все по-нарастващото неравенство, повишената
несигурност на работните места и високите нива на без-
работица, особено сред младите хора.

За приноса на кооперациите в преодоляване на тези
негативни тенденции цифрите говорят сами.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

 Главна дирекция "Международна дейност", ЦКС

62 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРО КООП

В света 3 милиона кооперации обединяват над 1 ми-
лиард индивидуални членове, предоставят 280 милиона
работни места или 10 % от заетото население в света и
реализират 2,6 трилиона щатски долара годишен стопан-
ски оборот, отреждащ на кооперативния бизнес достойно
място сред 10-те водещи икономики в света.

През 2015 страните членки на ООН приеха Дневния
ред за устойчиво развитие 2030, включващ 17 Страте-
гически цели. В този документ достойно място  е отре-
дено на кооперациите като ключов и значим партньор в
икономическото, социалното и екологично развитие в
света.

Дългогодишно е партньорството между Международна-
та организация на труда и Международния кооперативен
алианс, което датира от 2004 с подписаното Споразуме-
ние за сътрудничество между двете организации.

В рамките на официалните мероприятия по повод
100 годишнината на Международната организация на
труда, Международният кооперативен алианс проведе съв-
местна Конференция на тема: "Кооперациите и бъдеще-
то на трудовата заетост" и бе актуализирано Споразу-
мение за сътрудничество  с Международната организа-
ция на труда.

 КОПЕРАТИВНА ЕВРОПА - РЕГИОНИ НА МКА EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА 2019

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

КООП Франция бе домакин на Генералната асамблея
на Кооперативна Европа - Европейски регион на МКА и
тематична конференция "Европа в утрешния ден - ролята
на кооперациите" на 6-7 юни 2019, в Страсбург, Фран-
ция. В мероприятията взеха участие над 70 делегати от
25 национални кооперативни организации в Европа, сред
които и делегацията на Централния кооперативен съюз,
България.

В своето приветствие към делегатите д-р Ариел Гуарко
- Президент на Международния кооперативен алианс зая-
ви: "…Нека се консолидираме, подкрепяме и сътрудничим,
за да засилим видимостта, значимостта и приноса на
кооперативния бизнес модел във всички региони на Меж-
дународния кооперативен алианс в съзиданието на един
по-добър свят...".

По време на деловата работа делегатите приеха док-
лада и финансовия отчет на Кооперативна Европа и ак-
тивно дискутираха представените приоритети за развитие
на кооперативното движение в Европа с поглед към 2030,
а именно:
� Повишаване осведомеността за кооперациите сред

политиците и европейските институции;
� Привличане на младите хора в кооперациите;
� Обмен на добри практики и информация между чле-

новете;
По повод европейските избори Кооперативна Европа

организира кампания "Кооперациите - вдъхновители на
промяна".

Чрез специално създадения сайт elections.coops-
europe.coop бяха регистрирани 60 кандидата за членове на
Европейския парламент, поддръжници на кооперациите.

Единодушно делегатите подкрепиха предложението за
подновяване дейността на Кооперативна Европа в Интер-
групата за социална икономика (GECES) в Европейския
парламент. Целта на Интергрупата е да се разработи План
за действие за социалната икономика до 2030, с фокус
върху ролята и приноса на кооперациите за изграждане
на демократична Европа.

На 25 март 1957 Франция, Германия, Италия, Белгия,
Холандия и Люксембург подписват Договорът от Рим, с
който се създава Европейската икономическа общност
(ЕИО), или т. нар. "Общ пазар".

Три месеца по-късно, на 11 юни 1957, националните
организации на потребителните кооперации от Белгия,
Холандия, Франция и Германия създават Общност на
дружествата на потребителните кооперации (CCSC), из-
вестна като "Комюните" /Communaut?/ с мисията да
"представляват интересите на своите член-кооператори
и потребители в Комисията на ЕИО".

И днес ЕВРО КООП представлява и защитава инте-
ресите на 20 национални организации на потребител-
ните кооперации, обединяващи 34 милиона член-коо-
ператори, предоставящи 750 хиляди работни места и
генериращи близо 80 милиарда евро годишен стопан-
ски оборот.

 През 2019 световното кооперативно движение ще
отбележи още едно важно историческо събитие -
175 Години от учредяването на първата кооперация в
Рочдейл, Великобритания през 1844, създадена, за да
отстоява ценности и принципи,  общоприети от коопера-
циите в света и валидни до днес. В онези трудни време-
на 28-те пионери-основатели са си задали въпроса и
сами са намерили отговора: "Не трябва ли икономиката
да служи на хората, а не хората на икономиката и как
това би изглеждало, ако се случи?" Те рискуваха, но
убедени и уверени в икономическото равенство и спра-
ведливостта, успяха да постигнат своята цел. Нещо по-
вече, този успех насърчи хиляди последователи на коо-
перативната идея и доведе до бързото й прерастване в
кооперативно движение от световен мащаб.
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Основоположникът на на-
учния комунизъм, гениални-
ят мислител, учен, револю-
ционер, вожд и учител на
международния пролетариат,
човекът, съчетал в себе си
във висша степен доброта и
нравствена чистота - Карл
Маркс, е роден на 5 май 1818
г. в град Трир, Германия. Ба-
щата на Маркс, евреин, ад-
вокат по професия, е висо-
кообразован човек. Добре
познава произведенията на
Русо и Волтер, на Джон Лок,
Лайбниц и Лесинг. Това оп-
ределя и насоките на възпи-
танието, което той дава на
своя син. Майката на Маркс,
Херниета Пресбург,  родила
девет деца, от които четири
момчета и пет момичета, за-
нимаваща се, естествено, из-
ключително с домакинска ра-
бота, не оставя такова влия-
ние върху сина си Карл, как-
то бащата. Но тя е имала не-
повторимото щастие да бъ-
де майката, родила Маркс,
и поради това да остане в
историята на човечеството
заедно с нищо несъизмери-
мото величие  на своята свя-
та рожба Карл.

Карл Маркс, още юноша,
на 17 години завършва раз-
мишленията си с извода, че
"Главният ръководител, кой-
то трябва да ни насочва при
избирането на професия, е
БЛАГОТО НА ЧОВЕЧЕСТВО-
ТО, НАШЕТО СОБСТВЕНО
САМОУСЪВЪРШЕНСТВА-
НЕ… Ако сме си избрали про-
фесия, в рамките на която
най-много можем да се тру-
дим за човечеството, ние ня-
ма да се огънем под нейно-
то бреме, защото това е жер-
тва в името на всички, тога-
ва нашето щастие ще при-
надлежи на милиони". На то-
зи девиз, формулиран на 17
години, Маркс остава верен
през целия си живот. Уважа-
еми читатели, умолявам ви,
помислете и нека за момент
се запитаме имало ли е, има
ли и дали може да има та-
къв млад човек, още нена-
вършил пълнолетие, да из-
каже такава дълбоко съдър-
жателна мисъл за кауза, пос-
ветена на добруването и
щастието на човечеството.

Исторически  достоверни
документи, останали до днес,
многобройни впечатления за
Маркс от негови близки и
всички, които са имали щас-
тливата възможност да се
срещнат с него, разказват по
различен начин съпреживя-
ното, но всички те, в т. ч. и
неговите политически про-
тивници, са единодушни за
необикновените, многостран-
ни и всеобхватни качества
на Маркс.

Обикновено въздържащ
се от самохарактеристика,

Ôèëîñîôúò ðåâîëþöèîíåð ïðîðî÷åñêè
êàçâà, ÷å  çàäà÷àòà íå å äà ñå îáÿñíè
ñâåòúò, à äà áúäå ïðîìåíåí

Êàðë Ìàðêñ - ìèñëèòåëÿò íà
õèëÿäîëåòèåòî
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Маркс  след завършването
на първия том на "Капита-
лът" открито пише на С. Ма-
йер - един от тези, с които
си кореспондира: "И така за-
що не съм Ви отговарял? За-
щото през цялото време бях
с единия крак в гроба. За-
щото трябваше да използвам
всеки  момент, когато бях ра-
ботоспособен, за да завър-
ша своето съчинение, на ко-
ето принесох в жертва здра-
вето, щастието, живота на
семейството. Аз се смея на
така наречените практични
хора и тяхната премъдрост.
Ако искаш да бъдеш скот, мо-
жеш, разбира се, да обър-
неш гръб на мъките на чове-
чеството и да се грижиш за
собствената си кожа. Но аз
бих се смятал наистина неп-
рактичен, ако бях издъхнал,
преди да съм завършил на-
пълно своята книга, макар и
само в ръкопис".  Според
Енгелс

"за Маркс науката
беше истинска движе-
ща революционна
сила. Защото Маркс
беше преди всичко
революционер.

В действителност негово-
то истински жизнено приз-
вание беше да участва по
един или друг начин в съба-
рянето на капиталистическо-
то общество. Неговата сти-
хия беше борбата. И той се
бореше с такава страст, с та-
кава упоритост, с такъв ус-
пех с каквито малцина се бо-
рят".

Както в младежките годи-
ни, така и по-късно според
разказите на хора, които
познават отблизо  Маркс, "да
се работи за човечеството",
е един от неговите изрази.
Неутолима жажда за знания,
упорито търсене на истина-
та, безпощадна самокрити-
ка, боеви, войнствен дух - та-
къв се  проявява студентът
Маркс в писмото до баща
си. В това писмо като в ог-
ледало е отразен трудният,
мъчителен процес, в който
се ражда геният.

Анализирайки свойстве-
ните на капиталистическото
общество противоречия,
Маркс и Енгелс

доказват, че смяната
на капитализма с
нов обществен
строй - комунизма, е
обективно неизбежна!

"Манифест на комунис-
тическата партия" е първият
програмен документ на на-
учния комунизъм. Същевре-
менно това е гениален труд,

в който излагат основите на
разработваното от тях уче-
ние, с трите му съставни час-
ти: философия, политическа
икономия и научен социали-
зъм.

Дълбочината на мислите,
непобедимата сила на логи-
ката се съчетават в "Мани-
феста" с пределно сбит, ясен,
образен стил и с блестяща-
та си форма се издига до
равнището на шедьовър на
световната литература.

Енгелс изказва мисълта,
която става за пролетариа-
та ръководен принцип по на-
ционалния въпрос: "Никоя
нация не може да стане сво-
бодна, ако в същото време
продължава да потиска дру-
ги нации".

Енгелс характеризира
Маркс не само като гениа-
лен мислител, но и като ве-
лик  революционер: "Него-
вата стихия беше борбата. В
надгробната си реч за вели-
кия учител и приятел Енгелс
завършва с пророческите ду-
ми: "Неговото име и делото
му ще надживеят вековете!"

Цялата гениалност на
Маркс се състои именно в
това, че той даде отговор на
въпросите, които прогресив-
ната мисъл на човечеството
беше вече поставила. Него-
вото учение възниква като
пряко и непосредствено
продължение на учението на
най-великите представители
на философията, политичес-
ката икономия и социализ-
ма.

М. Гласер разказва как е
работил Маркс. Едва след 15-
годишно изучаване на ико-
номическата литература и
критичното й обработване
Маркс е сметнал  за възмож-
но да публикува своето съ-
чинение "Към критиката на
политическата икономия", ко-
ето е разработено в първи-
те две глави от първия том
на "Капиталът". За да под-
готви тези две глави за пе-
чат, Маркс прави не по-мал-
ко от 200 печатни листа изв-
лечения от огромната лите-
ратура, която е преработил.

Едва след като овладява
във всяко отношение иконо-
мическата материя и я има
пред себе си, скицира и три-
те тома на "Капиталът". 24 го-
дини след започването му
публикува първия том.
Тежкото материално положе-
ние, в което се намирало се-
мейството на Маркс, го при-
нуждава да пилее сили в ра-
бота само за прехрана. Той
е имал желязна воля, която
е удесеторявала силите му.
Достатъчно е само да се по-
сочи, че според далеч непъл-
ни данни той е проучил по-
вече от 1500 книги и си е
изготвил конспекти по тях.

Историята на Марксова-
та работа върху "Капиталът"
е история на героично рево-
люционно усилие, което до-
вежда всяко дело докрай и
преодолява всички препятс-
твия. Редица години Маркс
работи по цели нощи. В пис-
мо до Енгелс четем: "Работя
като луд по цели нощи вър-
ху подреждането на своите
икономически студи". И още
нещо, бих казал изумител-
но, невероятно, - върху "Ка-
питалът" Маркс работи цели
40 години!

Гениални, пророчески са
думите на Маркс: "Филосо-
фите само по различен на-
чин са обяснявали света, но
ЗАДАЧАТА СЕ СЪСТОИ В ТО-
ВА, ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗМЕ-
НЕН… Оръжието на крити-
ката не може да замести
критиката на оръжието, ма-
териалната сила трябва да
бъде съборена също с мате-
риална сила, но и ТЕОРИЯ-
ТА СТАВА МАТЕРИАЛНА СИ-
ЛА , ЩОМ ОВЛАДЕЕ МАСИ-
ТЕ… В историята на човечес-
твото съществува нещо като
възмездие, а правило на ис-
торическото възмездие е, че
НЕ ПОТИСНАТИЯТ,  А САМИ-
ЯТ ПОТИСНИК ИЗКОВАВА
НЕГОВОТО ОРЪЖИЕ!"

През май 1843 г. Маркс
пристига в малкия рейнски
град Крьоцнах, където на 19
юли сключва брак със своя-
та годеница Жени фон Вест-
фален. В лицето на Жени
Маркс има не само любяща
съпруга, но и самоотвержен
помощник в своите творчес-
ки планове. Високообразо-
вана, тя е била един от пър-
вите читатели на Марксови-
те трудове, а нерядко и пър-
вият техен критик.

В спомените си Пол Ла-
фарг споделя: "Жената на
Маркс беше през целия му
живот негова другарка в най-
истинския и пълен смисъл на
тази дума. Тя имаше СВЕТЪЛ,
БЛЕСТЯЩ УМ… Да се полу-
чи писмо от жената на
Маркс беше празник. Енгелс

беше, нещо като член на тях-
ното семейство; дъщерите на
Маркс го наричаха свой  вто-
ри баща, той беше другото
аз на Маркс".

Маркс и Енгелс бяха
осъществили оная
идеална дружба,
която описваха
древните поети.

Съпрузите Маркс бяха
тясно свързани с чувството
на дълбока взаимна любов.
Той се любуваше и се гор-
дееше с красотата на своя-
та жена. Тя със своя кротък,
мек нрав, облекчаваше не-
говия живот, безпокоен и не-
избежно свързан с лишения,
както живота на всеки по-
добен деятел.

Пол Лафарг продължава
своите впечатления от оно-
ва, което е почувствал и це-
ни в общуването си със се-
мейството на Маркс. "Човек
трябваше да вижда Маркс в
неговия дом, за да види зад
образа на строгия учен сър-
цето на този учен и да го
обикне. В тези моменти ге-
ниалният икономист беше
най-приятният събеседник -
остроумен, пълен с хумор,
умеещ да се смее от все сър-
це. Той беше нежен, кротък,
снизходителен баща. Маркс
обичаше да повтаря: "Деца-
та трябва да възпитават сво-
ите родители!" В неговите от-
ношения към дъщерите, ко-
ито бяха необикновено при-
вързани към него, нямаше
нито сянка от бащинска
власт. Той никога нищо не за-
повядваше, а ако искаше не-
що от тях, той молеше като
за услуга или ги убеждава-
ше да се съгласят да се от-
кажат от нещо, което му бе-
ше нежелателно. И въпреки
това рядко някой баща е ус-
пявал да се радва на по-го-
ляма послушност. В очите на
дъщерите си той беше прия-
тел и те се държаха с него
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като с равен".
Пиша по-подробно за те-

зи факти от личния живот на
Маркс, за да разберат и ви-
дят читателите истинския
мил, нежен, наситен с доб-
рота образ на този гений,
който и в чисто човешки
план може да служи за доб-
рия пример за всеки човек
независимо от неговите по-
литически предпочитания и
възраст. Както се вижда, и
в това си качество Маркс е
велик, неповторим и единс-
твен!

Когато трябваше да се
оценят заслугите на други-
те,

Маркс беше най-велико-
душният и най-справед-
ливият човек.

Нямаше по-правдив човек
от Маркс, той беше въплъ-
щение на правдивостта. Не-
говата жена често му казва-
ше: "Моето голямо дете". Ко-
гато отиваше сред "общест-
вото", където трябва да се
обръща внимание на външ-
ните постъпки, нашият Маркс
беше наистина като голямо
дете, изпадаше в затрудне-
ние и се червеше като мал-
ко дете.

Фридрих Енгелс е най-
близък другар и съратник на
Маркс. Името на Маркс е не-
отделимо свързано с името
на Енгелс. Откакто съдбата
събира Маркс и Енгелс, жи-
тейският труд на двамата
приятели става тяхно общо
дело. Това означава, че и
името на Енгелс не може да
се отдели от името на Маркс.
Без Енгелс делото на Маркс
би останало незавършено.
Енгелс не отделя своето де-
ло от делото на Маркс и не
противопоставя схващания-
та на неговите. Това не пра-
ви и Маркс. Известно е съ-
що, че Енгелс изоставя сво-
ите теоретични намерения,
сред които "Диалектика на
природата", за да обработи
и подготви за печат най-важ-
ната част от ръкописното
наследство на Маркс.

На 2 декември 1881 г. Же-
ни умира. Маркс е толкова
слаб и потресен от загуба-
та, че не е в състояние да
изпрати жена си в гроба. В
надгробната си реч Енгелс
казва: "Жени не само спо-
деляше участта, труда и бор-
бата на своя мъж, но и учас-
тваше активно в тях с най-
голяма съзнателност и най-
пламенна страстност".

Освен това Енгелс пише:
"Маркс беше преди всичко
революционер. В действител-
ност неговото истинско жиз-
нено призвание беше да
участва по един или друг на-
чин в събарянето на капита-
листическото общество… да
участва в освобождаването
на съвременния пролетари-
ат.. Неговата стихия беше
борбата. И той се бореше с
такава страст, с такава упо-
ритост, с такъв успех, с как-
вито малцина се борят".

Маркс продължава и да-
ва гениален завършек на
трите главни течения на 19-
и век, принадлежащи на три-
те най-напредничави идеи:
немската философия, англий-
ската политическа икономия
и френския социализъм.
Маркс стига до извода и до-

казва, че общественото би-
тие определя общественото
съзнание.

През 1867 г. излиза
първият том на "Капита-
лът" - главният научен
труд на Маркс,
в който той всестранно обос-
новава основния икономи-
чески закон на капитализма
- ПРОИЗВОДСТВОТО НА
ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ И
ПРИСВОЯВАНЕТО Й ОТ КА-
ПИТАЛИСТИТЕ. Фридрих Ен-

гелс  извършва огромна ра-
бота по подготовката и из-
даването на ІІ и ІІІ том  на
"Капиталът" на Маркс след
неговата смърт. Том ІІ изли-
за през 1885 г., а том ІІІ -
през 1894 г., малко преди
смъртта на Енгелс. В послед-
ния ІV том се изследва кри-
тически историята на буржо-
азната политическа иконо-
мия. Маркс доказва, че ка-
питализмът подготвя всички
материални предпоставки за
победата на социализма.
Враговете на тази теория
твърдят, че капитализмът,
който Маркс е анализирал,
в съвременните условия ко-
ренно е променил природа-
та си и затова изводите на
Маркс са остарели. Но жи-
вотът, развитието на света
потвърждава правилността
на основните положения на
Маркс и неговото учение. В
потвърждение на тази прав-
дивост, актуалност на Марк-
совите изводи и цялата му
теория днес, в съвременни-
те глобални тенденции в раз-
витието на света и конкрет-
но за капитализма могат да
бъдат приведени обилни при-
мери. Но ще се огранича са-
мо в няколко.

Трябва да припомним на
апологетите на капитализма,
носителите на пещерния ан-
тикомунизъм, един зловещ,

чудовищен факт от история-
та на немския фашизъм -
връх на лишения от човещи-
на  капиталистически общес-
твен строй. В навечерието
на внезапното, вероломно
нападение над СССР на 22
юни 1941 г. върховното хит-
леристко командване на нем-
ската армия изпраща при-
зив - обръщение към войни-
ците на източния фронт,
който гласи: "Ти нямаш сър-
це и нерви, във войната те
не са нужни". "Унищожи у се-
бе си всякаква жалост и със-

традание, убивай всеки ру-
син, всеки съветски човек,
не се спирай, ако пред теб
са старец или жена, момиче
или момче. Убивай, така ти
ще се спасиш от гибел, ще
осигуриш бъдещето на сво-
ето семейство и навеки ще
се прославиш!?"

(Василий Рябов, "Велики-
ят подвиг", 1983 г, стр. 51).

Уважаеми, скъпи читате-
ли - сънародници, сравнете
цитирания текст с дълбоко
хуманното, посветено на сво-
бодата и щастието на чове-
чеството учение на Маркс!

Втори пример. На прове-
дената през април 2019 г. в
Москва Конференция по
международна сигурност с
участието на 1000 делегати от
111 страни Сергей Наришк-
ин - ръководител на руското
разузнаване, заявява: "Нем-
ският философ  Валтер Шу-
берт още в началото на 20-и
век казва, че те, за разлика
от другите народи, гледат на
света като на фабрика и не
жадуват за нищо друго по-
силно от печалби и изгоди…

Така нареченият Запад
начело със САЩ - произ-
волно тълкуват между-
народното право,
нанасяйки военни удари по
територии на суверенни

държави, избивайки десет-
ки и стотици хиляди мирни
граждани и въвеждайки
санкции срещу геополити-
ческите си съперници!"

Това е огледален образ
на съвременния капитали-
зъм, който потвърждава в
буквалния и пълен смисъл
на думата теорията на
Маркс и направените от не-
го изводи за експлоататор-
ската същност на капита-
лизма и неизбежната не-
обходимост от неговата за-
мяна със социално спра-
ведлив обществен строй,
със социализма.

Нашата България,
за съжаление, също
е пример за нивото
на бедност и безна-
деждно съществуване,
на което днес е подложен
нашият талантлив и досто-
ен народ, плод на т. нар.
демокрация, която в своя-
та същност е капитализъм
в най-уродливия див вид на
своите изяви.

Много важно е да посо-
чим примери и за САЩ -
световния център на нео-
либералния капитализъм и
провежданата към тях по-
литика на слугинаж от
днешните управляващи на
нашата страна от ГЕРБ, ко-
ито величаят и сочат за
пример САЩ. Каква е ис-
тината? В статия на аме-
риканския в ."Файнейшъл
таймс", посветена на го-
дишната конференция на
неправителствения инсти-
тут "Милкен", неговият ос-
новател и председател, ми-
лиардерът Майкъл Милкен
е казал на конференцията
дали господството на капи-
тализма не е заплашено от
настъпващия социализъм.
И това се оказва истина,
тъй като нараства броят на
младите американци, кои-
то не харесват капитализ-
ма с неговия свободен па-
зар. Това показва изслед-
ване, според което

44% от поколението,
родено след 1980 г.,
предпочитат да живе-
ят в социалистическа,
а не в капитали-
стическа страна.

Това са фактите, исти-
ната за настроенията и
предпочитанията на мла-
дите хора в САЩ. Факти-
те, реалностите в САЩ са
качествено различни от
онова, което говорят и пи-
шат днешните наши управ-
ляващи, влюбени и слугу-
ващи на американските
олигархически кръгове  и
предавайки родината ни.
Според информация от съ-
щия вестник американс-
кият милиардер Алън
Шварц заявява: "Ако пог-
леднем надясно и наляво,
това, което реално идва,
е класова война!"  Така че
американските милиарде-
ри са уплашени от алтер-
нативата: или преразпре-
деление на богатството,
или революция!

Както всички знаем,
днешните управляващи в
България не виждат и не
допускат подобна опас-

ност от "класова война" и
"революция"?! Въпреки че
през изминалите  30 годи-
ни утвърждават капитали-
зъм в най- див, грабителс-
ки вид, следствие на кое-
то днес нашата страна  е
на последно място по жиз-
нен стандарт и мнозинст-
вото от нашия народ тъне
в мизерия и безнадежд-
ност. Нашият достоен и та-
лантлив народ е принуден
да живее  в унизителна,
зловеща бедност, следст-
вие на което милиони мла-
ди български граждани  са
принудени да напуснат ро-
дината си, за да търсят ра-
бота и по-добър живот в
чужбина. Крайният резул-
тат на тази тъжна картина
е демографска катастрофа
- процес на ликвидиране
на българската нация!

С други думи, свидете-
ли сме на мизерията, нес-
праведливостта и униже-
нието, на което са подло-
жени днес българските
граждани, станали жертва
на ЖЕСТОКО ОБЕЗЧОВЕ-
ЧАВАНЕ!  Накратко каза-
но: изцяло на власт сега в
родината ни са парите, в
ръцете на малцина много
имащи и далече от стоти-
ците хиляди, които живеят
в недоимък.

Когато представители
на буржоазията и предс-
тавители на властта по
времето на Маркс се над-
преварвали да го клеве-
тят и обвиняват, Енгелс
казва: "Той отминаваше
всичко това като паяжи-
на, без да му отделя вни-
мание, отговаряйки само
при крайна необходимост.
И той умря почитан, лю-
бим, оплакван от милио-
ните революционни сърат-
ници в цяла Европа и Аме-
рика, от сибирските руд-
ници до Калифорния, и аз
смело мога да кажа: ТОЙ
МОЖЕШЕ ДА ИМА МНО-
ГО ПРОТИВНИЦИ, НО ЕД-
ВА ЛИ ИМАШЕ МАКАР И
ЕДИН  САМО ,  ЛИЧЕН
ВРАГ! ИМЕТО МУ И НЕГО-
ВОТО ДЕЛО ЩЕ ПРЕЖИ-
ВЕЯТ ВЕКОВЕТЕ!"

Тези думи на Енгелс на
гроба на Маркс излязоха
пророчески. Неговото име
и делото му продължават
да живеят и днес. Да, то-
ва не са политически прис-
трастни желания, а логи-
чен извод на епохалния
съдбовен за човечеството
факт, че  още преди век и
половина Маркс формули-
ра гениалната диагноза за
капитала, който в името на
свещената принадена
стойност е готов на всич-
ко, включително войни,
всевъзможни злини и лип-
са на човещина! С ум, сър-
це и душа вярвам във ве-
ковечността и нравствена-
та чистота на учението и
делото на Маркс - този ти-
тан на мисълта, делото, чо-
вечността и нравствената
чистота.

Карл Маркс и негово-
то дело е в настоящето и
бъдещето, а не само в ми-
налото. И тази  вяра в
сътвореното от Маркс ще
бъде нашата почит, пок-
лон и признателност към
него!

Доц. д-р ик. н.
Иван  ГАВРИЛОВ
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Когато в края на 80-те го-
дини, специалисти от НАСА
са изследвали различни на-
чини за пречистване на въз-
духа в помещения в Космо-
са, те открили, че някои
стайни растения могат да
филтрират въздуха.

Експертите на космичес-
ката агенция и тези от аме-
риканската Асоциация на
ландшафтните предприема-
чи (Associated Landscape
Contra-ctors) установили, че
няколко растения могат да
пречистват въздуха от лет-
ливи органични съединения.
За наше щастие, растения-
та могат да ни осигурят чист
въздух в затворени помеще-
ния и на Земята, който по-
някога е много по-замърсен
от външния въздух.

Други изследвания на
Американското дружество за
градинарство  дават още на-
учни доказателства. Освен
че насищат въздуха с кис-
лород, тези растения усвоя-
ват и някои вредни за ди-
шане вещества като бензол,
формалдехид (метанал),
трихлороетилен.

И ние може да намалим
замърсяването на въздуха
във вашата стая, отглеждай-
ки някои от тези полезни
стайни растения.

1. Лилия на мира, Спа-
тифилум (Spathiphyllum)

Сянка и ежеседмично по-
ливане е всичко, от което се
нуждае това красиво расте-
ние, за да оцелее и да цъф-
ти. То оглавява списъка на
НАСА за премахване на
всичките три най-често сре-
щани летливи органични съ-
единения - формалдехид,
бензен и трихлоретилен. Ли-
лията на мира може да се
пребори и с толуен и кси-
лен.

2. Алое (Aloe Vera)
Това растение е светло-

любиво сукулентно и лесно
се отглежда. То пречиства
въздуха от формалдехид и

12 стайни растения,
с които се диша по-лесно

бензол, който може да се по-
яви като страничен продукт
на химични почистващи
препарати, бои и др. Алоето
е добър избор за слънчев
прозорец на кухня. Освен
способностите си да филтри-
ра въздуха, сокът от листа-
та на растението може да ле-
кува порязвания и изгаря-
ния.

Хората използват алое
вера повече от 6000 години.
То е наричано "растението
на безсмъртието" в древния
Египет, според американския
Национален институт по
здравеопазване. Използва се
за кожни заболявания и за
лечение на рани, а също и
като лаксатив (очистително).
И днес, въпреки че не липс-
ват съвременни стредства,
алое вера се използва локал-
но срещу изгаряния (в т.ч.
и слънчеви), ожулвания и
други кожни проблеми.

3. Хлорофитум  (Chloro-
phytum comosum)

Това растение не бива да
се пренебрегва - със своята
богата зеленина, то успеш-
но се бори с вещества като
бензол, формалдехид, въгле-
роден окис и ксилен (разт-
ворител, използван за про-
изводството в кожарската,
каучуковата и печатарската
индустрия. Като допълните-
лен бонус, това растение е
безопасно за домашните лю-
бимци в къщата.

Хлорофитумът е лесен за
прихващане. Просто отсе-
чете един израстък и го пос-
тавете в саксия. Това расте-
ние невероятно бързо рас-
те, но предпочита хладни по-
мещения и суха почва. Най-
добре расте при непряка
слънчева светлина.

4. Гербер (Gerbera jameso-
nii)

Това ярко цъфтящо рас-
тение ефективно поглъща
бензола, който се отделя от
пластмаси, синтетика, гума,
мастила и други материали

на химическата промишле-
ност. То премахва и трихло-
ретилена, което може да се
появи във въздуха при сухо
пране. Може да сложите то-
ва растение в мокро поме-
щение или спалня и да му
осигурите повече светлина.
Необходими са му най-мал-
ко шест часа пряка слънче-
ва светлина всеки ден.

5. Сансевиера (Sansevieria
trifasciata "Laurentii")

Това растение е едно от
най-добрите за филтриране
на формалдехид, който чес-
то се среща в почистващи
продукти, тоалетна хартия,
тъкани и продукти за лична
хигиена. Сложете едно в ба-
нята си - то расте добре при
слабо осветление и влага.

Може да сложите някол-
ко от тези растения в спал-
нята си. Интересното е, че
те поглъщат въглеродния ди-
оксид и отделят кислород
през нощта (за разлика от
цикъла при повечето расте-
ния).

6. Дяволски бръшлян,
Сциндапсус (Scindapsus
aures)

Това е друго растение, ко-
ето ефективно се справя с
формалдехида, представлява

бързо развиваща се лоза,
създаваща каскада от зеле-
нина от висящи саксии. Под-
ходяща е за гаражи, защото
в автомобилните газове има
и формалдехид. Допълнител-
но предимство е, че остава
зелено, дори когато се дър-
жи на тъмно.

Дяволският бръшлян се
нуждае от ярка, непряка свет-
лина. Не трябва да се пре-
полива, защото може да въз-
никне кореново гниене.

Внимание: Дяволският
бръшлян е отровно растение
и трябва да се държи далеч
от малки деца и домашни
любимци.

7. Хризантема (Chrysan-
theium morifolium)

Тези пъстри цветя могат
да направят много повече,
отколкото просто да украсят
дома или офиса ви. Тези цве-
тя филтрират бензола, кой-
то се среща често в лепила,
боя, пластмаса и перилни
препарати.

Хризантемата не е стай-
но растение, но с добри гри-
жи може да оцелее. Това рас-
тение обича ярка светлина
и за да стимулирате цъфте-
жа му, ще трябва да му на-
мерите място в близост до
отворен прозорец с пряка
слънчева светлина.

8. Драцена (Dracaena
marginata)

Това растение с остри
листа с червени ръбове е
храст и премахва ксилен,
трихлоретилен и формалде-
хид, които могат да наситят
въздуха от изпаренията на
лакове и бензин.

Въпреки, че расте бавно,
то може да стане по-високо
от 5 м, така че може би е
добре да се постави в стая с
високи тавани и умерена
слънчева светлина.

9. Английски бръшлян
(Hedera helix)

Проучване е установило,
че английският бръшлян от-
странява плесени, които
предизвикват алергии. Той
също филтрира формалдехи-
да, който се намира в някои
домакински почистващи
продукти.

Въпреки, че е популярен

като саксийно растение,
службите за озеленяване не
го харесват. Растението е на-
речено "агресивен нашестве-
ник, който заплашва всич-
ки растителни нива на за-
лесени и открити площи". За
щастие, бръшлянът не мо-
же да направи много бели,
докато е в саксия в дома ви.
То расте най-добре във влаж-
на почва и четири или по-
вече часа на пряка слънче-
ва светлина всеки ден.

10. Плачеща смокиня
(Ficus benjamina)

Плачещата смокиня, ма-
кар и трудна за отглеждане,
ще ви донесе спокоен сън,
ако я поставите в спалнята.
Това родствено на фикуса
растение може да филтрира
замърсителите, които обик-
новено съпътстват килими и
мебели като формалдехид,
бензен и трихлоретилен.
Изисква светло място и ре-
довно поливане - веднъж ме-
сечно и ще издържи дълго
време.

11. Азалия (Rhododendron
simsii)

Този красиво цъфтящ
храст ще премахне от дома
ви формалдехида от източ-
ници като шперплат или изо-
лационна пяна. Тъй като аза-
лиите виреят най-добре на
хладно около 15 до 18 гра-
дуса, те са добър вариант за
подобряване на въздуха в
затворени помещения в ма-
зето, ако може да намерите
светло място.

12. Бамбукова палма
(Chamaedorea sefritzii)

Тази малка палма вирее
в сенчести затворени прост-
ранства и често дава цвето-
ве и малки плодове. Тя ог-
лавява списъка на растени-
ята, най-добри за филтри-
ране на  бензен и трихлоре-
тилен. Това растение е съ-
що добър избор за поставя-
не около мебели, които мо-
же да отделят формалдехид.

Тази компактна палма из-
раства не повече от 1.5-2 м
височина. Тя предпочита
влажна среда, около 18-27°
С, непряка светлина и не се
справят добре, ако се пре-
полее.
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ЗА ДОМА11. ÇÄÐÀÂÅÒÎ

Има един вид тумори, ко-
ито са малко познати и срав-
нително рядко срещани, но
не бива да се подценяват. За
тях се говори рядко, но по-
някога те са по-опасни от
добре познатите ракови за-
болявания на гърдата, на
шийката на матката, на бе-
лите дробове и т.н. Според
родните специалисти, които
в началото на ноември ще
отбележат Световния ден за
борба с тази диагноза, за 30
г. заболеваемостта от невро-
ендокринни тумори е нарас-
нала 5 пъти. Приема се, че
8 на 100 000 души са засег-
нати от такъв злокачествен
процес.

У нас годишно тази диаг-
ноза трябва да се поставя
на 379 души. В същото вре-
ме обаче за последните 13
години са открити и регист-
рирани едва 340-350 случая,
което е средно 26 случая на
година. Това практически оз-
начава, че 353 българи жи-
веят със заболяването, без
да подозират за това, или
са диагностицирани и леку-
вани за погрешна болест.

Невроендокринните тумо-
ри са голяма група неопла-
зии, зараждащи се от клет-
ки, които са "кръстоска" меж-
ду ендокринни и нервни,
уточняват специалистите. Те
могат да бъдат открити в ця-
лото тяло и изпълняват спе-
цифични функции. В белите
дробове например те конт-
ролират движението на кръв-
та през дробовете, а в сто-
маха и червата регулират
преминаването на храната.

Световната здравна орга-
низация групира

íåâðîåíäîêðèííèòå
òóìîðè â òðè ãîëå-
ìè êàòåãîðèè

В първата попадат добре
диференцираните образува-
ния, доброкачествени или с
неясно поведение. Злокачест-
вените тумори, които обаче са
слабо инвазивни, попадат
във втората група, а в трета-
та - слабо диференцираните,
които включват едроклетъчни-
те невроендокринни карцино-
ми и дребноклетъчни карци-
номи. Естествено съществу-
ват и "смесени тумори", кои-
то имат черти както на нев-
роендокринни, така и на епи-
телни карциноми.

За да се определи харак-
терът на тези образувания,
трябва да се опише и мяс-
тото на произхода им, обяс-
няват още лекарите. В този
смисъл най-чести са невро-
ендокринните тумори в чер-
вата, следвани от тези в бе-
лите дробове. Раковите клет-
ки обаче могат да са в гър-
дата, в мозъка и т.н.

Тези карциноиди всъщност
са бавно растящи тумори,
най-често възникващи в тън-
ките черва, особено в илеума
(последната част от тънкото
черво, точно преди началото
на дебелото черво). Много от
тези образувания са

Невроендокринните тумори имат
много лица

áåçñèìïòîìíè è
áèâàò îòêðèâàíè ïî
âðåìå íà îïåðàöèÿ,
която е провокирана от друг
здравословен проблем. Някои
от тях дори могат да останат
без симптоми дори след като
се образуват метастази, а дру-
ги - могат да предизвикат се-
риозни усложнения още до-
като са малки и неоткривае-
ми по време на изследвания-
та. Това става най-често по-
ради секрецията на определе-
ни хормони, което е харак-
терно при тези карценоиди.

Някои тумори секретират
серотонин и т.нар. субстан-
ция Р, което се проявява с
характерен комплекс от сим-
птоми, наречен карциноиден
синдром. Или иначе казано,
тези пациенти се оплакват
от изчервяване, диария,
свиркащо дишане, сърдечна
недостатъчност, колики, оток
и сърцебиене.

Възможно е секретиране-
то и на други хормони, уточ-
няват специалистите. Напри-
мер свръхпродукцията на рас-
тежен хормон води до разви-
ването на акромегалия или
гигантизъм, а свръхпродукци-
ята на кортизол - до появата
на синдрома на Къшинг.

Понякога туморът бива
идентифициран след поява-
та на кръвоизлив или защо-
то притиска съседните орга-
ни и създава проблеми на
пациента. Например злока-
чествените образувания в
тънките черва могат да зат-
руднят преминаването на
храната и да предизвикат
подуване на корема, уточня-
ват лекарите. По думите им
болшинството от ендокрин-
ните тумори в панкреаса пък
се характеризират с това, че
активно секретират хормони.
Те се означават като функ-
ционални, докато техните
събратя, които не секрети-
рат хормони, се наричат
нефункционални.

В зависимост от най-сил-
но секретирания хормон фун-
кционалните панкреатични
тумори могат да се разделят

на гастриноми (секретират
гастрин и водят до развива-
не на синдрома на Цолин-
гер-Елисън), инсулиноми
(секретират инсулин и при
тях се наблюдава хипогли-
кемия и отпадналост) или
глюкагономи (глюкагонът
има обратните физиологич-
ни ефекти спрямо инсулина,
поради което има повише-
ние на нивата на глюкоза в
кръвта). Останалите видове
тумори от тази група са по-
рядко срещани, твърдят спе-
циалистите.

Друг по-особен вид обра-
зувания са тези на хрома-
финните клетки в кората на
надбъбрека. Добре известен
е фактът, че там

ñå ñåêðåòèðàò
àäðåíàëèí è
íîðàäðåíàëèí

Когато има тумор обаче,
това води до силно повиша-
ване на кръвното налягане
и пулса. Състоянието може
да е свързано с чести хи-
пертонични кризи, които са
потенциално животозастра-
шаващи. При 80% от паци-
ентите туморът се локализи-
ра само в едната от надбъб-
речните жлези, 10% от за-
сегнатите имат този проб-
лем и в двете жлези, а при

останалите 10% образувани-
ята са извън жлезите.

Както стана ясно, тези кар-
ценоиди имат много лица. В
този смисъл диагностиката
им може да включва различ-
ни изследвания и тестове.
Най-общо казано, при хор-
мон секретиращите тумори
физиологичните ефекти от съ-
ответните хормони дават доб-
ра насока на лекуващия ле-
кар. Когато неколкократни из-
мервания покажат трайно по-
вишение на нивата на даден
хормон, това повдига съмне-
нието за наличие на съответ-
ния тумор. При търсенето му
кръвните изследвания често
включват и измерване на съ-
ответните туморни маркери.

При диагностициране на
ракови клетки, които не сек-
ретират (отделят) хормони, се
разчита до голяма степен на
образната диагностика. Таки-
ва са рентгенографията, ком-
пютърната томография, яд-
рено-магнитният резонанс,
ултразвукът и ендоскопията,
обясняват специалистите.

Естествено лечението съ-
що може да варира в широки
граници - от наблюдаване и
следене на неинвазивните ту-
мори до агресивна терапия
или хирургия при определе-
ни злокачествени, силно ин-
вазивни тумори. По правило

такива пациенти се обгриж-
ват от мултидисциплинарен
екип от специалисти.

Най-общо хирургията се
препоръчва при неметаста-
зирали тумори. Често се при-
лага за лечение на феохро-
моцитом, което се съчетава
с медикаментозно контроли-
ране на хипертонията до от-
страняване на тумора. Заед-
но с тумора се отстранява и
известно количество от съ-
седната здрава тъкан.

Лъчетерапията най-често
се провежда с помощта на
уред извън тялото, генериращ
и насочващ високоенергий-
ни лъчи към туморната ма-
са. В някои случаи е възмож-
но имплантиране на такъв
уред в тялото. По правило
лъчетерапията се прилага,
когато туморът е метастази-
рал или е на такова място,
което не може да се оперира.

Õèìèîòåðàïèÿòà
ïúê å ìåäèêàìåí-
òîçíî ëå÷åíèå,
най-често възпрепятстващо
деленето на туморните клет-
ки. Обикновено тя се прави
по стандартизирани схеми от
лекарствени комбинации
през около 3 седмици. Стра-
ничните ефекти зависят от
вида на приеманите лекарс-
тва. По-често срещаните са
хронична умора, повишен
риск от инфекции, загуба на
апетит, диария и т.н. Те
обикновено отминават след
края на химиотерапията.

Метастазиралите тумори
са най-голямото предизви-
кателство от терапевтична
гледна точка. Лечението им
най-често комбинира хирур-
гията с лъчетерапия или хи-
миотерапия. Там, където е
възможно, се използва и
т.нар. прицелно лечение.

За съжаление, подобно на
повечето ракови заболява-
ния,  тук прогнозата също е
добра само когато туморите
са открити в ранен стадий и
се проведе адекватна тера-
пия. Ето защо в световния
ден за борба с болестта ле-
карите обръщат внимание
върху тази голяма група от
карциноиди, която остава
непозната и неразбрана от
голяма част от хората у нас.
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Понякога те ни разби-
рат по-добре, отколкото ние
тях.

1. Ако ви се струва, че
кучето чете мислите ви,
може би сте прави. От
1278 "телепатични" експе-
римента, проведени в
Русия, 696 са успешни -
кучетата разбират някои
команди, преди стопанинът
им да ги е изговорил.

2. През 2003 д-р Роджър
Мъгфорд изобретява
"махометър" - устройство,
което определя настроенито
на кучето, измервайки
махането с опашка.

3. Оставено дълго време
без компания, кучето вие,
защото е самотно. В
природата целта на воя е
да събере глутницата, за да
посрещнат заедно евенту-
ална опасност.

4. Басенджи е единстве-

За доста хора смъртта на
домашния любимец предс-
тавлява първия досег със
смъртта. По този начин те
разбират колко крехък е жи-
вотът и колко неизбежна е
тяхната собствена смърт-
ност. Как обаче стоят неща-
та при самите животни? Мо-
гат ли те да осмислят какво
наистина се случва, когато
ние си заминем? Знаят, ли
че нашето "отсъствие" е за-
винаги? Никога няма да раз-
берем, пише IFLScience.

Това, което е ясно обаче
е, че кучетата реагират на
смъртта по няколко различ-
ни начина. Някои са трога-
телни, други дори странни.
Сред най-трогателните слу-
чаи е този на Хаукай - че-
рен лабрадор ретривър, кой-
то през 2011 г. ляга до ков-
чега на морския тюлен Джон
Тумилсън и остава там до
края на погребението му.
През 30-те години в Япония
пък акита на име Хачико се
превръща в национална сен-
зация. Кучето ходи на гара-
та всеки ден, за да посрещ-
не своя собственик, който се
връща от работа. Един ден
обаче човекът не се появил.
Това обаче не попречило на
животинчето да продължи да
ходи на това място всеки ден
до края на живота си.

Дали това са примери на
тъга в пълния смисъл на ду-
мата? Трудно е да кажем. Ня-
ма как да знам какво всъщ-
ност си мисли и чувства жи-
вотинчето.

Ðàçáèðàò
ëè ñìúðòòà?

Станли Корен - професор
по психология от Универси-
тета на Британска Колумбия
- заяви пред IFLScience, че
"всички наши изследвания
показват, че кучетата имат
съзнание, което е еквивален-
тно приблизително на чо-
вешко дете на възраст 2-3 го-
динки." При това положение

10 любопитни факта

ната порода куче, което не
лае.

5. Запазени са 77 имена
на кучета от древен Египет.
Повечето от тях обознача-
ват цвят или характер -
Черньо, Абанос, Смелчак,
Добър пастир и др.

6. Пекенезът и японски-
ят хин били толкова
почитани в Далечния
изток, че са имали собстве-
ни слуги и били сред най-
ценните дарове за царе и
императори. В продълже-
ние на векове в китайските
храмове пекенезът е бил
обект на обожание.

7. Най-нелепите закони
за кучета: В Полдинг,
Охайо, има закон, който
разрешава на полицаите да
хапят кучета, за да ги
укротят. А във Вентура
Каунти, Калифорния се
забранява на кучетата и

котките да правят секс без
изрично разрешение.

8. Най-известната
холивудска звезда сред
кучетата е немската овчар-
ка Рин Тин Тин. Кученцето
било намерено по време на
Първата световна война
във Франция. Рин Тин
Тин, който между 1920 и
1930 година участвал в
повече от 20 филма, под-
писвал договорите с отпе-
чатък от лапа.

9. В края на Първата
световна война в Германия
били обучени първите
кучета водачи, които да
помагат на войниците,
ослепели на фронта.

10. Индианците Мбая от
областта Гран Чако в
Южна Америка вярвали, че
хората са живеели под
земята докато кучетата не
ги изровили оттам.

Защо понякога кучетата чакат с години
край гробовете на собствениците си?

най-добрият приятел на чо-
века е способен да изпитва
болка, тъга и дори депресия,
но не е толкова интелиген-
тен, че да осмисли трайност-
та на смъртта. "Преди 5-го-
дишната си възраст децата
не могат да разберат някои
основни концепции за смърт-
та. Повечето дори не схва-
щат, че тя е необратима."

Това обаче не означава,
че кучетата са глупави. На-
учните изследвания през пос-
ледните години ни показа-
ха, че те са емоционално
комплексни животни с ви-
сока степен на социална ин-
телигентност. Така например
те хем могат да разбират чо-
вешкия речник, хем тона, с
който изрича дадена дума.
По този начин кучетата де-
шифрират същинското зна-
чение на онова, което им
казваме. Именно тази соци-
ална интуиция им позволя-
ва да сформират толкова
близки социални връзки с
хората. Впоследствие пък тя
генерира трогателния отк-
лик, когато собственикът им
почине.

Въпреки това Корен нас-
тоява, че осмислянето на аб-
страктни концепции като

смърт е отвъд техните спо-
собности. Това е умение,
присъщо най-вероятно един-
ствено на хората и може би
на малък брой други силно
когнитивни животни като
слоновете и някои примати.
"Кучетата са изключително
социални и осъзнават загу-
бата на индивид, който е бил
важен в живота им. Не е за-
дължително обаче да знаят,
че няма да го видят никога
повече."

Когато става дума за Ха-
укай и Хачико, както и мно-
жеството други кучета, кои-
то са очаквали стопаните си
край гробовете им години
наред, Корен казва, че жи-
вотните най-вероятно са се
надявали стопанинът им да
се завърне. Според него те
едва ли са оплаквали загу-
бата им. "Не смятам, че ку-
чето ще се удиви особено,
ако човекът се надигне от
ковчега."

Êîëêî åìîöèîíàë-
íî ñà ïðèâúðçàíè
êúì ñâîèòå
ñîáñòâåíèöè?

Множество научни изс-

ледвания доказват, че за ку-
четата стопаните са нещо
много повече от хора, които
ги хранят. Напротив - жи-
вотинките са способни на
крайно дълбока любов. Така
например когато кучето на-
души миризмата на собстве-
ника си, в мозъка им се ак-
тивира специфичен регион.
Той играе ключова роля при
генерирането на чувства на
удоволствие и е особено ак-
тивен при хората в ранните
стадии на романтичната лю-
бов.

Друго проучване сравня-
ва реакциите на кучетата и
котките, докато си играят с
любимите си хора, фокуси-
райки се най-вече на нива-
та на окситоцин. Това е хор-
мон, който обикновено ни
кара да изпитваме любов и
привързаност. Оказва се, че
кучетата произвеждат 5 пъ-
ти повече окститоцин в срав-
нение с котките.

Фактът, че кучетата оста-
ват лоялни към собствени-
ците си дори и след смъртта
им "свидетелства за силна-
та емоционална връзка, ко-
ято съществува между два
вида - казва Корен. - Въп-
реки че тази лоялност е про-

вокирана отчасти от неве-
жество, е ясно, че тя е мно-
го по-дълбока, отколкото
предполагаме. Не, кучетата
не стоят край нас, просто за-
щото ги храним. Те не де-
монстрират това свое усеща-
не за загуба, просто защото
очакват бисквитка."

À êàêâî âñúùíîñò
î÷àêâàò?

Разлагащите се човешки
тела отделят приблизително
500 различни химични със-
тавки. Тестовете показват, че
кучетата са по-добри в раз-
познаването им дори и от
най-съвършените машини.
Ако един труп не е балса-
миран, животинчето със си-
гурност може да разбере къ-
де е заровен стопанинът му.
Това обяснява защо поня-
кога сме забелязвали куче да
чака край някой гроб дълго
време.

Корен настоява обаче, че
споменът за това къде е ви-
дян даден човек за последно
е много по-силен от която и
да е миризма. В случая с Ха-
чико това е била гарата и
неговото поведение е било
ръководено от "мисълта, че
тук е видяло за последно чо-
века, който е бил специален
за него. Може би ако ходи
там, един ден ще го срещне
отново."

Важно е да уточним, че
кучетата не очакват собстве-
ниците им да се върнат под
формата на зомбита. Нап-
ротив - в тяхното съзнание
ние ще се появим непроме-
нени, сякаш нищо не се е
случило, а отношенията ни
ще продължат от там, къде-
то са спрели. "Не ми се ис-
ка да го казвам, но в някои
отношения те се справят по-
добре, тъй като у тях все още
има частичка надежда. При
хората, които са осмислили
факта, че смъртта е финал-
на, тя отдавна е умряла -
казва Корен."
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Опасната целувка
Любителите на кучета знаят: нашите опашати прияте-

ли щедро раздават целувки. Много хора нямат против да
бъдат олигавени в знак на обич, но медицината предуп-
реждава, че това не е особено добра идея. Специалисти в
областта разкриват защо.

"Не става дума само за това, което пренася слюнката" -
казва Джон Оксфорд, професор по вирусология и бактери-
ология в Университета "Куин Мери" в Лондон. "Кучетата
прекарват половината време, ровейки се в боклуците и
душейки кучешки изпражнения, тъй че муцуните им са
пълни с бактерии, вируси и всякакви микроби."

Ясно е, че някои хора са по-малко гнусливи от други,
но може ли наистина целувката на кучето да ни разболее?

Една възрастна жена от Великобритания го научава по
трудния начин.

Всичко започва, когато тя усеща, че започва да заваля,
говорейки по телефона, което я кара да повика линейка. По
времето, когато медиците пристигат в дома й, тя лежи на
фотьойла в безсъзнание. В болницата обаче бързо идва на
себе си и се възстановява. Тя не съобщава за никакви дру-
ги симптоми освен силно главоболие предишната вечер.

Четири дни по-късно обаче, състоянието й отново се
влошава - дезориентация, главоболие, диария, висока тем-
пература и бъбречна недостатъчност. Постепенно работа-

Как учат думи
Кучетата научават имена-

та на предметите, но не като
нас: те се концентрират вър-
ху различни техни качества.

Когато децата учат думи-
те за предметите, те се кон-
центрират върху формата.
Ако дадете на едно дете топ-
ка за тенис и му кажете "то-
ва е топка", то бързо разби-
ра, че същата дума се отна-
ся и за плажната топка, и
за баскетболната и т.н. Те ня-
ма да нарекат топка играч-
ка, която е голяма колкото
топчето за тенис и има съ-
щата мъхеста повърхност.
Психолозите обръщат вни-
мание на човешката склон-
ност да категоризираме обек-
тите на базата на формата.

Емил ван дер Зее от уни-
верситета на Линкълн реша-
ва да провери дали за куче-
тата формата на предметите
е водеща. Има множество до-
казателства, че кучетата нау-
чават значенията на отделни

Кучетата не
просто чуват
какво казвате,
а и как го
казвате

Следващият път, когато
говорите на своето куче
имайте предвид, че може да
ви разбере дори още по-доб-
ре, отколкото предполагате.

Ново изследване на учени
от Харвард показва, че куче-
тета могат да разберат както
думите, които използвате, та-
ка и начина, по който ги каз-
вате, като използват същите
региони в мозъка, които хо-
рата използват за да разби-
рат говоримия език.

"По време на говоренето
работи главно лявото полу-
кълбо, за да обработи зна-
чението на думите, докато
дясното полукълбо интерп-
ретира интонацията," казва
Атила Андикс, учен от уни-
верситета Йотвош Лоран в
Будапеща, Унгария.

Когато екипът на Андикс
е измерил мозъчната актив-
ност при кучетата в ядрено-
магнитно резонансен скенер
те са открили доказателство,
че същия вид когнитивно
разделение както при хора-
та се наблюдава и при куче-
та, които слушат речта на
своя треньор.

"Човешкият мозък не са-
мо анализира поотделно как-
во казваме и как го казва-
ме, но също интегрира два-
та типа информация за да
реконструира цялото значе-
ние на говоренето," казва
Андикс. "Нашите резултати
показват, че кучетата също
правят всичко това и че из-
ползват много сходни мо-
зъчни механизми."

та на черния дроб се влошава, както и дишането. Жената
е преместена е в интензивно отделение, където става ясно,
че страда от тежък сепсис, по-известен като отравяне на
кръвта.

Кръвните тестове показват инфекция с бактерията
Capnocytophaga canimorsus. Макар и рядко, тази бактерия
се намира в устата на кучета и котки. Въпреки това, няма
нито ухапване, нито одраскване, което кара лекарите да
заключат, че инфекцията се е предала чрез облизване по
лицето от италианската хрътка, отглеждана в дома.

Може да се отбележи, че макар и жената да е била на
възраст, малко над 70, но без проблеми с имунната систе-
ма. Наложило се е да остане цели две седмици в интензив-
ното отделение, докато инфекцията не е излекувана със
силни антибиотици.

"Има само около 13 подобни случая в Обединеното крал-
ство, казва Шели Ранкин, доцент по микробиология в "Пен
Вет", пред репортер на CBS News. "Ако трябва да защитим
рунтавите създания, става дума за нормална бактериална
флора в устата на кучетата."

По думите на Брус Фарбър, ръководител на отдел "Ин-
фекциозни болести" към Университетската болница "Норт
Шор" -  "Последното, което искаме да направим, е да да
плашим хората, че ще се заразят, ако ги оближе или целу-
не куче."

В крайна сметка, добре е да имаме едно наум, че в
устата на кучето може да се спотайват лоши микроби, но
като цяло кучешката целувка рядко е толкова страшна.

думи. Бордър коли на име Ри-
ко, изследвано през 2004 г.,
има речник от над 200 думи.

Те създават обекти с раз-
лични форми и текстури и
ги наричат с измислени име-
на, например "дакс", които
Гейбъл научава.  Те откри-
ват, че когато става дума за
конкретни обекти, кучетата
обощават въз основа на раз-
мера. Когато му кажат "До-
неси дакс", то взима пред-
мета с размер на "дакс" все-
ки път, независимо от него-
вата форма и текстура. Това
се доказва и от втора поре-
дица експерименти.

Когато обаче играчката му
се даде за няколко месеца, при
тестовете кучето асоциира
предмета повече с текстура-
та, отколкото с размера. Оче-
видно е, че начинът, по кой-
то учи кучето, се различава
значително от начина, по
който учи човекът. Забележи-
телно е как една и съща дей-
ствителност може да се гледа
от толкова различни гледни
точки.

Материалите са от
"обекти;"

В експеримента си Ван дер
Зее и колегите му тестват Бор-
дър коли, наречено Гейбъл.
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Ако температурата на
дланите ви е постоянно по-
ниска от тази на останала-
та част от тяло, това опре-
делено ви създава диском-
форт. Сигурно знаете, че в
подобни ситуации не пома-
гат нито ръкавиците, нито
масажите, нито сгряването
в гореща вода. Ръцете мръз-
нат, от което страда целият
ви организъм. Според лека-
рите това невинаги е инди-
видуална особеност на тяло-
то, т.е. възможно е зад този
проблем да се крие заболя-
ване - диабет или наруше-
ния във функцията на щи-
товидната жлеза, а също та-
ка анемия или атеросклеро-
за. Най-често обаче темпе-
ратурата на дланите може да
се понижи от банално изс-
тиване.

Ïðè àíåìèÿ
Често причината за сту-

дени ръце, особено при же-
ните, е анемията. Желязото
е съставен елемент на хемог-
лобина, пренасящ кислород
към клетките на тялото. Лип-
сата му нарушава транспор-
та на кислород в тъканите,
което пък от своя страна на-
рушава метаболитните про-
цеси.

Анемията може да се от-
ключи при неправилно хра-
нене - липса на достатъчно
белтъчини в менюто, както
и ограничаване на продук-
тите, съдържащи желязо.
Ето защо, ако усетите, че
развивате анемия, е необхо-
димо да се потърси лекарска

Студените ръце. 4 възможни причини

помощ и да се направи
кръвно изследване за ниво-
то на желязо в кръвта.

За възрастните понижени-
ето на хемоглобина под 110
е признак на анемия, изис-
кваща диетична и медика-
ментозна корекция. При по-
силно понижен хемоглобин
обаче само с промяна в хра-
ненето проблемът няма да
се разреши. В подобни слу-
чай са необходими медика-
менти в комбинация с вита-
мини, подобряващи усвоя-
ването на желязото.

Ïðè õèïîòèðåîçà
Ниските нива на хормо-

ни, произвеждани от щито-
видната жлеза, могат да до-
ведат до забавяне на обмя-

ната на веществата и съот-
ветно до понижаване на те-
лесната температура, особе-
но в областта на крайници-
те. Специалистите уточняват
още, че хипотиреозата мо-
же да възникне в резултат
на възпаление на жлезата,
йоден дефицит или пък ав-
тоимунни увреждания на тъ-
канта.

По-застрашени са жени-
те, отколкото мъжете, и чес-
то заболяването се появява
или след раждане, или с наб-
лижаване на възрастта на
менопауза. Състоянието се
лекува чрез приемане на хор-
монални препарати. Това не
води до бърз ефект, но обик-
новено облекчава голяма
част от симптомите, вклю-

чително ледените пръсти на
ръцете.

Ïðè äèàáåò
На фона на диабета чес-

то се развиват и проблеми с
кръвоносните съдове. Засег-
нати са предимно малките
артериите и капилярите,
структурата на които се на-
рушава поради излишък от
глюкоза в кръвната плазма.
Честото и бързо изстиване
на крайниците е сигнал за
наличието на усложнения
при диабетиците - особено
ако паралелно с това започ-
нат да страдат и кръвонос-
ните съдове на бъбреците,
сърцето и ретината.

Подобна картина се наб-
людава обикновено при про-

дължително съществуващ и
неглижиран диабет, при кой-
то се наблюдава честа и про-
дължителна хипергликемия.
Поради излишък от глюко-
за в плазмата тя пропива в
стените на кръвоносните съ-
дове и ги прави много крех-
ки.

За да се избави човек от
дискомфорта на студените
крайници, човек трябва да
поддържа нивата на кръвна-
та си захар в норма, съвет-
ват специалистите.

Ïðè àòåðîñêëåðîçà
Нарушенията в метабо-

лизма на холестерола и пре-
вишаването на неговата кон-
центрация в кръвта форми-
рат атеросклерозни плаки.
Тяхното отлагане във вът-
решността на кръвоносните
съдове свива лумена и зат-
руднява кръвотока. При на-
личие на атеросклероза кръ-
воснабдяването на тъканите
и органите става непълно-
ценно, което води до нама-
ляване на интензивността на
метаболизма в тях и естест-
вено до понижаване на тем-
пературата на крайниците.

При атеросклероза могат
да пострадат не само ръцете
или краката, които изстиват,
но и кръвоносните съдове на
бъбреците, на мозъка и до-
ри на сърцето. В случая ате-
росклерозата на артериите
води до исхемия, хипоксия
на тъканите и развитие на
инсулти и инфаркти, които
излагат живота на човека на
реална опасност.



ЗЕМЯ 20 ЮНИ 2019

ЧЕТВЪРТЪК

приложение

ЗА ДОМА
15. ÇÎÄÈÀÊ

Взаимоотношенията в ед-
на връзка са изключително
важни, за да създадем уют
и разбирателство помежду
си. Когато обичаме някого,
ние искаме той да бъде щас-
тлив и правим всичко въз-
можно да го направим та-
къв. Истинската любов меж-
ду двама души идва тогава,
когато и обектът на нашата
любов има същите чувства
към нас. Когато решите, че
сте открили правилния пар-
тньор, не забравяйте да
обърнете внимание на зоди-
акалния знак, за да си подс-
кажете дали ще успеете да
създадете нужния синхрон
помежду си. Оказва се, че
има няколко двойки зодии,
които създават перфектни
връзки помежду си. Те жи-
веят в хармония и разбира-
телство именно заради зо-
диакалните си знаци. Ето
кои са те:

Овен с Близнаци
Тези две зодии се прив-

личат и приличат заради оп-
тимизма, който притежават
и любовта към живота и не-
говите удоволствия. Възду-
хът и Огънят са стихии съ-
ответстващи на тези два зна-
ка, които управляват зодии-
те. Именно тази комбинация
ги прави толкова успешна
и добре разбираща се двой-
ка. Всеки от тях има свои
собствени задачи във връз-
ката и двамата работят, за
да бъде тя успешна.

Стрелец и Лъв
И двата знака са огнени

и се характеризират със си-
лен характер и съперничес-
тво, разбира се, ако не ста-
ва въпрос за истинска лю-
бов. Страстни натури са и,
ако наистина създадат връз-
ка, то любовта им ще бъде
умножена по две. Те биха да-
ли всичко един за други и
именно затова са сред най-

3-те със златни сърца
В живота ни има хора, които вечно ще помним с доб-

ротата им. Те дават всичко от себе си, за да правят другите
щастливи, и винаги са готови да подадат ръка на всеки.
Това са 3-те зодии, които имат златни сърца:

ОВЕН. Истината е, че има златни представители на та-
зи зодия, които са истинските екземпляри, представляващи
зодия Овен. Те имат големи сърца и са отворени към всич-
ки хора. Не делят другите на добри и лоши, а смятат, че
всеки човек има нещо добро у себе си и не бива да се съди
по грешките, които прави в живота си. Ако някой им по-
могне с нещо, никога не забравят добротата им и са готови
цял живот да им помагат, когато имат нужда. Ако някой им
даде нещо, връщат два пъти в замяна. Овните са широкос-
кроени и умеят да общуват успешно с всеки

РАК. Те са хората, които сякаш имат не едно, а две
златни сърца. През целия си живот  се поставят на второ
място и винаги има поне един човек, за когото се грижат,
преди дори да помислят за себе си. Те са добри към всички,
не таят лоши мисли и чувства и много рядко влизат в
каквито и да било конфликти. Раците са родени да правят
добро, без да искат нищо в замяна. Тяхната мисия в живо-
та е винаги да държат на принципите си и никога да не ги
нарушават, независимо какво се случва с тях. Добротата
им е принцип номер едно, на който никога не изневеряват.

СТРЕЛЕЦ. Невероятно интересни личности, които по-
някога остават неразбрани, но само от хората, които са
далеч от същността им. Стрелците дават всичко от себе си
във всяко едно начинание, с което се заемат. Тяхната същ-
ност е изтъкана от отговорност, преданост и доброта. Най-
голямата им сила се крие в способността им да превръщат
всяка цел в реалност, колкото и време да им отнеме това.
Освен това качество, представителите на тази зодия са
хората, които умеят да отсяват стойностното в живота, да
гледат позитивно на нещата и да обичат живота с цялата
си същност. Те са оптимистите, които виждат надеждата,
вярват в любовта и търсят добротата у хората. Стрелците
са златни хора.

4-те, които остават в живота ви завинаги

Двойки, които си подхождат

успешните зодиакални двой-
ки, щом стане въпрос за ро-
мантични отношения.

Везни и Овен
И двата знака имат бо-

гато дар слово.Общуването
и на двамата представите-
ли е силна черта в характе-

ра.Те са в постоянна любов-
на игра и сексуална енер-
гия, което е двигателя на
връзката им. Обожават за-
бавлението и правят всич-
ко възможно да не минава
и ден без да са се смели за-
едно и да са се забавлявали

по детски.
Дева и Водолей
Родените под тези два зо-

диакални знака са създаде-
ни да управляват бъдещето.
Разбира се, избират да пра-
вят това по свой специфи-
чен начин. Ако успеят да се

Да се влюбиш е лесно, да
обичаш е сложна задача, а
да останеш завинаги - непо-
силно за някои. Има зодии,
които държат на любовта,
обещанията си и никога не
си тръгват без основателна
причина. Ето и кои са те:

ОВЕН
Това са едни от най-се-

риозните партньори, влюбят
ли се истински. Те имат бу-
рен живот, много връзки, но
никога не се оставали за
дълго при тези, към които
нямат истински чувства. Ко-
гато обаче намерят човека,
с когото искат да прекарат
целия си живот, Овните при-
емат това като своя мисия.
Те са изключително отговор-
ни и искат да осигурят всич-
ко необходимо за своето се-
мейство. Обичат и бранят
половинката си така, както
никой друг не би могъл.
Славата им на лъжци е пре-
увеличена. Овните са осъз-
нати и отговорни хора, а то-
ва се случва с възрастта.
Минат ли 30, осъзнават, че
вече не са малки и трябва
да поемат живота си в свои
ръце.

РАК
Най-отговорната зодия.

Раците живеят за своята по-

ловинка и правят всичко по
силите си да направят чове-
ка до тях щастлив. Те са ра-
ботохолици, които освен че
се наслаждават на работата
си, осъзнават и че тя е клю-
чът към добрия и охолен жи-
вот. Те събират всяка стотин-
ка за дома си, за да бъде
човекът до тях щастлив и
подсигурен. Раците са може
би най-верните сред зодии-
те. Те не могат да си помис-
лят да предадат своя човек
и да го наранят по този ужа-
сен начин. Отговорността
им стига дотам, че дори ня-
кога в живота си да хлътнат
по друг човек, спират всяка-
къв контакт с тях и нищо не
може да ги накара да изне-
верят на половинката си.

ВЕЗНИ
Няма по-спокойна и уве-

рена в себе си зодия. Вез-
ните са много примерни и
обичат животът да си тече
по своя ред. Искат да създа-
дат семейство по-рано, за да
могат да осмислят живота
си. Те се влюбват рядко, да-
ват сърцето си трудно, но
направят ли го - няма сила
на света, която да разруши
щастието им. Представите-
лите на тази зодия добре
осъзнават каква отговорност

е брака и за да се решат на
тази стъпка, то те са 100%
сигурни, че го искат и че то-
ва е точния за тях човек. Ха-
рактерът им е благ и са лес-
ни за съжителство. При тях
липсват безсмислените би-
тови спорове, които са раз-
рушавали не една и две връз-
ки.

СТРЕЛЕЦ
Любовта на Стрелците

понякога е безумно силна.
При тях т.нар. "драми" не
липсват и ако обичат, ще
обичат докрай. Те често са в
позицията на завоеватели и
трябва да се борят за сърце-
то на другия. Не се отказ-
ват, каквото и да се случи, а
когато най-накрая успеят,
никога не биха стъпкали
щастието си и всички хвър-
лени усилия. Те смятат, че
това, за което са  се борили,
е това, което остава за цял
живот. Стрелците са много
примерни и рядко изневеря-
ват на характеристиката на
зодията си. За тях е важно
да имат сплотено семейство
и нищо да не им липсва у
дома. Дават всичко от себе
си, за да запазят хармония-
та вкъщи и това е ключът
към това да останат там за-
винаги.     От actualno.com

обединят, то от тази двойка
ще излезе нещо удивително.
И двамата гледат напред
към светлото бъдеще, което
прави връзката им позитив-
на и целеустремена. Нищо
не може да ги отклони от
пътя, който са си избрали.
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На Еньовден билки наберете
и вкусни гозби нагответе

16.  ÄÀ ÑÈ ÎÁËÈÆÅØ ÏÐÚÑÒÈÒÅ

Самодиви, самовили, магьосници, бродници,
житомамници - измислени или истински,
видими или невидими, това са героите на
причудливата приказка Еньовден. А действи-
ето се развива в планината, в гората, на
полето, в реките и езерата.

На Еньовден къпането е обредно и задъл-
жително, преди изгрев слънце. Къпели се от
лоши болести. Всички водоизточници - чешми,
кладенци, извори, реки, са на почит. Смята се,
че дори да е пресъхнал един извор, на Еньовден
той ще бликне. Водата през този ден е
лековита.

Рано сутринта жените отиват в полето
да берат билки. Брането на билки на този ден
е обредно и се прави навсякъде. За разлика от
Гергьовден и Спасовден, когато само билкарки,
врачки и магьосници берат билки, на Еньовден
билки бере всяка жена. Заради лековитата
им сила на този ден. На връщане от билкобера
жените минават през реката, окъпват се,
"окъпват" и билките. Вратига, комунига,
чемерика, тинтява и еньовче - от тези билки
със звучни имена се изплита Еньовският венец.
После в къщата на някоя стара жена идват
жени и деца, за да се провират през него за
здраве. Еньовският венец се пази през цялата
година за цяр.

Според народните вярвания има 77 болести.
На Еньовден се берат 77 и 1/2 билки. Тази
половинка е за неизвестна болест. От всичките
събрани билки на този ден се прави китка,

Ñóïà îò êèñåëåö
ПРОДУКТИ: 0,5 ч.л. сол, 1 с.л. магданоз,

1 жълтък, 0,5 ч.ч. прясно мляко, 2 с.л. масло,
500 г киселец, 0,5 к.ч. ориз, 1 ч.л. брашно.

В подходяща тенджера запържваме браш-
ното с маслото. Разреждаме с прясното мляко
и 1 литър студена вода. Когато заври супата,
прибавяме киселица и ориза. Варим около 20
минути, посоляваме на вкус и застройваме
супата с жълтъка. Поднасяме супата поръсена
с магданоз.

Ïèëåøêà ñóïà
ПРОДУКТИ за 8 порции за бульона: 1 пилешки

фенер, 2пилешки бутчета, 1 резен целина, на-
рязана на кубчета, 1 морков, нарязан на куб-
чета, 1 стрък праз, нарязан на кръгчета, 1 гла-
ва лук, ситно нарязана, 1 ч. л. чубрица, 1дафинов
лист, 1 стрък пресен девесил, 5-6 зърна черен
пипер,

ЗА СУПАТА: 1 шепа фиде, 1 ч. л. чубрица,
1 яйце, 1 с. л.брашно, 250 мл кисело мляко,  сол
на вкус.

Всички съставки за бульона се сваряват в 3 л
студена вода за 80 мин. Месото се обезкостява и
се връща в бульона при зеленчуците. Щом отново
заври, се добавя фидето. Сварява се за 5-6 мин.
Прибавя се чубрицата. Яйцето се разбърква с
брашното и млякото. Слага се да заври при
непрекъснато разбъркване. Щом се сгъсти, се
сипва черпак от бульона. Разбърква се и се добавя
към останалата вряща супа. След 2-3 мин. на
тих огън супата се отстранява от огъня.

Ñåëñêî ìåñî
ПРОДУКТИ за 4 порции: 300 г кайма, 1 глава

лук, ситно нарязан, 2 с. л. магданоз, нарязан, 4 с.
л.зехтин, 3 глави лук, нарязан на полумесеци, 2
стръка праз, нарязан на кръгчета, 2моркова,
нарязани на кръгчета, 1 резен целина, нарязана
на кубчета, 2 сушени чушки, натрошени, 500 г
гъби, нарязани на резени, 200 г пушени гърди,
нарязани на кубчета, 1 с. л.брашно, 200 мл бяло
вино, 2 дафинови листа, 1 кг свинска плешка,
нарязана на кубчета, 50 мл сметана, по желание,
сол, пипер на вкус.

Каймата се омесва с лука, магданоза, сол и
пипер на вкус. Оформят се малки кюфтета. В 2
с. л. загрят зехтин се слагат нарязаният на
полумесеци лук, морковите, празът и целината.
Разбъркват се на силен огън, докато започнат
да се зачервяват. Прибавят се гъбите и чушките.
Разбъркват се 4-5 мин. Слага се беконът и се
разбърква.

Слага се брашното и се разбърква. Налива се
виното и се оставя да поври, без да се покрива, 2-
3 мин. Добавя се 1 ч. ч. гореща вода и се подправя
със сол и пипер на вкус. Добавя се дафиновият
лист. В друг съд се сгорещяват 2 с. л. зехтин и се
изпържва месото на 2-3 порции, докато леко се
зачерви. Посолява се. Прибавя се към гъбите.
Всичко се сипва в глинен съд, пускат се
кюфтенцата. Пече се на 180 градуса около 60
мин. или докато месото омекне и сместа се сгъсти.
Накрая може да се добави сметана и да се запече
още 20 мин.

Êàïàìà ñ ëèìåö
ПРОДУКТИ за 4 порции: 1/2 ч. ч. лимец, 1 едра

зелка, нарязана, 3 цели листа зеле, 2 глави чекане
или мариновано червено цвекло, по желание,
1 глава лук, ситно нарязан, 1 с. л.червен пипер,
1/2 ч. л. див кимион или семена от резене, 1сушена
червена чушка, натрошена, 1 ч. л.пипер меланж
на зърна, 2дафинови листа, 500 г  праз, нарязан
на кръгчета, 2-3 с. л. вода, 100 г  кървавица или
бахур, нарязани на кръгчета, 2 домашни или
суровосушени наденица, нарязани, 1 пиле, нарязано
на парчета, 1 кг свинска плешка, нарязана на
кубчета, 500 г свински гърди с кост, нарязани
на кубчета, 1/2 ч. ч. брашно.

Лимецът се измива и се накисва за една нощ
в студена вода. Зелето се нарязва и се смесва с
нарязаното чекане, лука, отцедения лимец,
червения пипер, натрошената чушка, дивия
кимион, пипера на зърна и дафиновите листа.
Смесват се кървавицата, наденицата, пилето,
свинската плешка и празът На дъното на глинен
съд с капак се слагат свинските гърди и се
покриват с ред от сместа със зелето.

Така се редуват 3 пъти редове от зеле и месо,
Завършва се със зеле. Всичко се залива с 200
мл вода и се покрива с целите листа зеле. Затваря
се с капак.

От брашното и водата се замесва лепкаво
тесто, с което се замазва ръбът на капака, за да
не излиза парата. Слага се в студена фурна и
температурата се вдига постепенно до 150 градуса.
Пече се 3 часа.

Чекане е цвекло, ферментирало във вода.
Продуктът е характерен както за района между
Рила и Пирин, така и за част от Родопите.

яневска китка, която служи за лек през цялата
година, за известни и неизвестни болести по
хората и добитъка.

От бял пелин се правят метли, с които се
мете къщата против зли духове. А пък стрък
от него, сложен в пазвата, пази от магии.
Венец от бял равнец се поставя при болен и
после се хвърля в реката, за да отнесе
болестта. Китката от божур пази момите
от лоши очи. Ако пък змей е залюбил някоя
мома, гръмотрънът ще ги раздели. С любиче
и омайниче всеки може да бъде обичан и
харесван. А любимата билка на самодивите и
русалките е росенът. Той лекува много болести
и пази от злото.

Оставиш ли се на магията на природата, с
голяма вероятност ще освободиш и духа си. А
това със сигурност може да се случи на Еньовден.

Рецептите са заимствани
от списание "Вкусна трапеза"

На Еньовден билки наберете
и вкусни гозби нагответе

Ðèçîòî ñ öâåòîâå îò íåâåí
ПРОДУКТИ за 4 порции: 1 л врящ пилешки

бульон,4 цвята от невен, 1 с. л. зехтин, 2 с. л.
краве масло, 2 ч. ч. ориз за, 1 глава лук, нарязана
на ситно, 1 морков, нарязан на кръгчета, 200
мл бяло вино, 4 с. л. кедрови ядки,  сол на вкус,
черен пипер на вкус, 4 с. л. настърган пармезан

Във врящия пилешки бульон се сипват
венчелистчетата на невена и течността се
пасира. ехтинът и маслото се слагат да се
загреят. Добавят се морковът и лукът, разбъркват
се около 2 мин., след което се сипва измитият
и отцеден ориз. Разбърква се, докато стане
прозрачен.

Налива се виното, разбърква си и когато
течността изври, се сипва черпак по черпак от
бульона с невена при непрекъснато разбъркване,
докато се поеме.

Когато останат 200 мл от течността, се
слагат ядките. Налива се останалият бульон,
разбърква се 1-2 мин. и се сервира с пармезана.
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Петър ВОЛГИН
От сайта
"Свободно слово"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

Да започнем с очевид-
ното. Говорим за много
добър сериал. Сценарий,
диалози, режисура,
операторска работа,
актьорска игра, специфи-
ка на онази епоха -
всичко е изпипано до
съвършенство. Макар че
познаваме сюжета, най-
малкото защото много от
нас са го преживели
лично, постоянно си
задаваме въпроса: а
какво ли ще се случи
нататък? И нямаме тър-
пение веднага щом
свърши някоя от сериите,
да пуснем следващата.
Това е най-доброто
доказателство за успеха
на една творба.

Изключително майс-
торско е съчетаването на
историческия разказ и
личния живот на героите.
Изобщо каквито и супер-
лативи да бъдат изречени
относно художествените
качества на сериала,
ще бъдат напълно заслу-
жени.

И тук идва големият
въпрос.

Какъв е поводът
за създаването на
"Чернобил" и защо
излиза точно сега?

Както вече споменах,
историята е известна на
всички. От гледна точка
на информацията сериа-
лът не казва нищо ново.
А и няма как да каже.
Всичко около аварията в
Чернобил отдавна е
ясно. До най-малките
подробности. Много е
писано, говорено и

Ðóñîôîáñêèòå êëèøåòà
íà ñåðèàëà „×åðíîáèë“
Âçèìàø åäíî òðàãè÷íî ñúáèòèå îò ìèíàëîòî, ïðåíàñÿø  ãî âúðõó ñúâðåìåííîñòòà
è âíóøàâàø, ÷å ïîâòîðåíèåòî íà íÿêîãàøíèòå äðàìàòè÷íè ñúáèòèÿ å íåèçáåæíî.
Çà äà áúäå ïîñòèãíàòî òîâà, ñà äîïóñòèìè âñÿêàêâè ñðåäñòâà

показвано за дефектите
на ядрените реактори
тип РБМК, за грешките
на операторите на цент-
ралата във фаталната
нощ, за престъпното
мълчание на властите
относно последствията
от взрива, за героизма и
саможертвата на "ликви-
даторите". Дори не е и
кръгла годишнина, която
обикновено подсеща
продуценти и автори
отново да обърнат вни-

Ама трябва да произ-
веждате енергия?
Разбира се.
Ето ви втечнен газ.
Американски.

Произвеждайте на во-
ля. Е, той е по-скъп, ама
няма опасност от радиа-
ция. Която неминуемо ще
се появи, ако оставите на
руснаците да ви строят
централите. Тези, които са
достатъчно наивни да им
се доверяват, да гледат
"Чернобил". Моментално
ще им мине желанието.
Ето това е съвършената
манипулативна техника.
Взимаш едно трагично
събитие от миналото,
пренасяш го върху съвре-
менността и внушаваш, че
повторението на някогаш-
ните драматични събития е
неизбежно. Защото хората
са същите - от най-високи-
те до най-ниските етажи.
За да бъде постигнато
това внушение, са допус-
тими всякакви средства.
Ето едно от тях. В "Черно-
бил" за кратко се появява
и тогавашният съветски
лидер Михаил Горбачов.
Някога Западът го боготво-
реше. И как няма да не го
боготвори, когато той на-
прави немалко за разпа-
дането на Съветския съюз.
В сериала обаче няма и
намек от доброто отноше-
ние към този персонаж.
Горбачов е показан като
нерешителен човек, който
много повече се вълнува
от това какво ще обяснява
на чуждестранните парт-
ньори, отколкото от съдба-
та на собствения си на-
род. Не би могло и да има
друга трактовка, при поло-
жение че за русофобската
пропаганда руските/съ-
ветските ръководители ви-
наги са отрицателни пер-
сонажи. А човекът на вър-
ха на властовата пирамида
задължително е най-лоши-
ят. Днес руският ръководи-
тел се нарича Владимир
Путин, съответно той е
най-лошият. Ето така "Чер-
нобил" затвърждава още
едно клише на антируските
манипулации - Путин е зъл
гений, основната му мисъл
е как да разруши прекрас-
ния свят на либералната
демокрация и да го заме-
ни с руския авторитарен
модел на управление.

мание на някое значимо
събитие. Така че истинс-
ките мотиви на създате-
лите на "Чернобил"
трябва да бъдат търсени
някъде другаде, а не в
клишираното "истината
винаги трябва да бъде
повтаряна" или "не бива
да забравяме".

На първо място,
целта на сериала е да
бъде уязвена Русия.

Да, там се разказва
за една отдавна несъ-
ществуваща държава,
наречена Съветски съюз,
и за една отдавна забра-
вена идеология, наречена
комунизъм. Само че
колко от зрителите биха
направили това разгра-
ничение? Политолозите и
професорите по история
ще го направят. Само че
какъв ли е техният дял
сред гледащите сериали?
Огромното болшинство
зрители не прави разли-
ка между някогашния
СССР и днешна Русия. И
за това не са виновни

те. Как ще правят разли-
ка, когато вече толкова
години именно политоло-
зите и професорите по
история твърдят, че
Русия и СССР е едно и
също нещо, че технологи-
ята на управление изоб-
що не се е променила,
че дори ръководителите
са един и същи типаж.
Съответно няма никаква
промяна от 1986 г. до
днес. А значи случилото
се тогава спокойно би
могло да се случи и
днес.

Това е тънката
червена линия,
която върви през
целия сериал.

Руснаците са алкохо-
лици, грубияни, аматьори
и най-вече лъжци. Вярно
има и герои, готови да се
жертват в името на ис-
тината, ама те са малко и
системата винаги ги
смачква. Така че, като
цяло, на руснаците не
може да се има никакво
доверие. Особено в

сферата на такива, пълни
с опасности материи като
ядрената технология.
Ако светът се изправи
пред ядрена катастрофа,
предизвикана било от
авария в някоя централа,
било от оръжие, това ще
е само и единствено по
вина на руснаците.
Заради току-що изброени-
те им отрицателни качест-
ва. Трагедията в Чернобил
е резултат не само от
човешка грешка,
внушават авторите на
сериала. Дълбоката
причина е порочността на
системата. А след като
системата почти не е
променена оттогава,
както твърди антируската
пропаганда, значи и
безопасността на ядрени-
те централи е на същото
ниско ниво.
И разбира се, всички
държави, които разчитат
на руските ядрени техно-
логии, са потенциални
жертви на всевъзможни
катастрофи. Изводът -
никакво взаимодействие
с руснаците в тази
сфера.

Михаил Горбачов

Кадър от филма
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Елина Гаранча ,
признатата в цял свят
притежателка на уника-
лен тембър и чувствен
глас, ще пее в зала 1
на НДК на 23 септемв-
ри. Поканата идва от
Софийската филхармо-
ния, а концерта на кра-
сивото мецосопрано
ще дирижира един от
най-обичаните съвре-
менни диригенти Карел
Марк Чичон.

За почитателите на
класическата музика съ-
битието с участието на
звезда от ранга на Га-
ранча е истински праз-
ник. Неповторимото ме-
цосопрано идва у нас в
разцвета на своята ка-
риера. Елина откри се-
зона на Метрополитън
опера с новата продук-
ция на "Самсон и Дали-
ла", диригент Яник Не-
зе-Сеген. Красивата ви-
зия, изключителната
техника и искреност на
изпълненията й осигуря-
ват чести гостувания
във Виенската Щатсопе-
ра, Берлинската Щатсо-
пера, Баварската опера
в Мюнхен, Карнеги Хол
в Ню Йорк. ç

Åëèíà Ãàðàí÷à
ùå ïåå â ÍÄÊ

�

Ансамбъл „Шумен“
отбелязва 40 години
на сцена
Концерт-спектакъл под
надслов "Любили се,
искали се" организира по
повод 40 години от
създаването си Ансамбълът
за народни песни и танци
"Шумен". Той ще се състои
на 20 юни от 18.30 ч. в
Драматично-кукления
театър "Васил Друмев".
Главен художествен ръко-
водител и хореограф на
ансамбъла е Катя Кайря-
кова. В програмата са
включени и 15 произве-
дения от всички етнограф-
ски области в страната.

Стартира студентски
филм фест в Двореца -
„Рано пиле“
Специални прожекции от
популярния студентски
филмов фестивал "Ранно
пиле" радват феновете. От
16 до 18 юни в Каменната
зала на "Двореца" бяха
показани повече от 40
филма на студенти от цял
свят, спечелили награди в
последните три издания.
В продължение на три дни
гостите видяха творбите
на възпитаници на най-
добрите кино университети
от България, Полша,
Германия, Южна Африка,
Италия, Естония, Израел,
Румъния, Иран, Чехия,
Пакистан, Русия, Хърват-
ска, Франция, Сърбия.

Íàêðàòêî
На 23 юни Фондация

"Никола Гюзелев" и Софий-
ската филхармония отдават
почит на големия оперен
певец. Сопраното Цветели-
на Василева, мецосопрано-
то Мариана Пенчева и ба-
сът Георги Киров ще пеят
на концерта, посветен на
Никола Гюзелев. Специален
гост е световноизвестният
италиански диригент Сер-
джо Олива. А в програмата
са включени откъси от лю-
бими опери на Верди, Пу-
чини, Бизе и др.

На 23 юни в зала "Бъл-
гария" ще се състои и връч-
ване на Международната-

Дванадесет музиканти
ще свирят едновременно с
безценни инструменти от
епохата на Страдивариус на
Античния театър в Пловдив
на 25 юни. Това е Камерата
Страдивариус Оркестър от
Холандия, ръководена от
виртуоза Разван Стойка и
техният концерт е част от
програмата на Държавната
опера - Пловдив - OPERA
OPEN.

Изтъкнатите музиканти
ще бъдат дирижирани от
Константин Дорбойков, а
сопраните Вера Гиргинова,
Евгения Ралчева и Мария-
на Панова ще допълнят уни-
калния звук на едни от най-
качествените струнни инст-

Äà ñè ñïîìíèì çà Íèêîëà Ãþçåëåâ

През юли Национал-
ният музикален театър и
балет "Арабеск" гостуват
на лятна сцена Парк
"Военна академия" с
оперетата на Асен Ка-
растоянов "Българи от
старо време" - 7 юли,
балета на Боряна Сеча-
нова "Колекция Кармен"
на 10 юли и оперетата
от Йохан Щраус-син
"Една нощ във Венеция",
11 юли.

Най-обичаната българ-
ска оперета "Българи от
старо време", написана
специално за Музикалния
театър, ни пренася в
романтиката на патриар-
халните времена. Публи-
ката ще се посмее над
вечното политиканстване

Äâàíàäåñåò ìóçèêàíòè ùå ñâèðÿò
ñ áåçöåííè èíñòðóìåíòè â Ïëîâäèâ

Îïåðåòà è áàëåò â Ïàðêà
íà Âîåííàòà àêàäåìèÿ

на Дядо Либен и Хаджи
Генчо, което застрашава
годежа на децата им. Ще
се вълнува заедно с
младите, когато се проти-
вопоставят на старите
разбирания в името на
любовта. Режисьор на
спектакъла е Александър
Мутафчийски. Той изпъл-
нява и една от обичаните
от публиката роли - на
ратая Иван в партньорст-
во с Катерина Тупарова
като Янка.

Публиката ще се
наслади и на изпълнени-
ята на доайените на
театъра Христо Сарафов

като Дядо Либен и Нико-
лай Борисов в ролята на
Хаджи Генчо. Като Ци-
ганката ще видим Мари-
яна Арсенова - директор
на Музикалния театър.
Павлин и Лила се изпъл-
няват от младите солис-
ти на театъра Денко
Проданов и Илона Ива-
нова. Участват солисти,
хор, балет и оркестър на
Оперетата.

"Една нощ във Вене-
ция" е сред любимите
оперети на публиката и
най-дълго играният
спектакъл на Музикалния
театър - вече десета

кариера Никола Гюзелев
пее на най-големите опер-
ни сцени като "Ла Скала" -
Милано, "Щатсопера" - Ви-
ена, "Щатсопера" и "Дойче

година той пълни залите
на националната опере-
та. Постановката на
режисьора Светозар
Донев - с премиера на
31 октомври 2009 година
на сцената на Музикал-
ния театър - е играна с
голям успех и по време
на гастролите на театъра
в Европа и Япония.
Участват: Добрина Ико-
номова,Пеньо Пирозов,
Катерина Тупарова,
Богомил Спиров, Алек-
сандър Мутафчийски,
Румен Григоров, Иван
Панев, с диригент Огнян
Митонов. ç

Ìóçèêàëíèÿò
òåàòúð è áàëåò
„Àðàáåñê“ ãîñòóâàò
íà ëÿòíàòà ñöåíà
íà 1, 10 è 11 þëè

награда "Никола Гюзелев''за
оперно изпълнителско и
изобразително изкуство. На
церемонията ще бъдат наг-
радени Цветелина Василе-
ва, Георги Киров и сценог-
рафът Любомир Йорданов
(1934-2012).

Големият оперен певец
Никола Гюзелев е роден в
Павликени на 17 август 1936
г. Още първите години от
живота му са белязани със
знака на музиката и живо-
писта. Започва да пее от
съвсем малък. В същото
време осъзнава, че прите-
жава и друга дарба - на ху-
дожник. През славната си

Опер" - Берлин, "Ковънт Гар-
дън" - Лондон, "Гранд Опе-
ра" - Париж, Болшой теа-
тър - Москва, Метрополи-
тън опера в Ню Йорк. ç

рументи в света. В програ-
мата са включени Пагани-
ни, Вивалди, Хендел, Пиа-
цола, Бетовен и други.

Страдивариус е най-по-
читаният майстор на цигул-
ки за всички времена. Ка-
то дете е работил във фаб-
рика за инструменти под
ръководството на Николо
Амати. През 1666 г. той ве-
че е научил достатъчно, за
да сложи своето име на ци-
гулката Страдивариус с ла-
тинска форма. По-късно той
отваря собствена работил-
ница в Пиаза сент Домени-
ко, където живее и работи
до края на дните си през
декември 1737 г., когато е
на 93 години. ç

 Тайният автопортрет на Микеланджело е скрит
в тази негова картина

Цветелина
Василева
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Албанският президент
Илир Мета на среща с
посланиците на страните -
членки на Европейския
съюз, е заявил, че в качес-
твото си върховен главно-
командващ ще изкара
войската на улицата, ако
има опит за провеждане
на местните избори в
страната на 30 юни, които
той отложи с нарочен указ.
Това предава скопското
електронно издание МКД,
цитирано от Фокус".

Според албански медии
държавният глава е казал,
че е получил информация
от чуждестранни служби,
че ако се стигне до про-
веждане на вота, ще бъдат
организирани размирици
по улиците на градовете, а
той, като президент, не
може да допусне това.

Срещата, проведена с
посланиците на страните-
членки на ЕС, продължила
два часа и била  посветена

Èëèð Ìåòà îòëîæè íàñðî÷åíèòå çà
30 þíè ìåñòíè èçáîðè, ïðåìèåðúò
Åäè Ðàìà íàñòîÿâà çà äàòàòà

Àëáàíñêèÿò ïðåçèäåíò ñå çàêàíè
äà èçêàðà âîéñêàòà íà óëèöàòà

Албанският президент Илир Мета нарече "преврат" започналата на
17 юни от парламента  процедура за освобождаването му от
длъжност за нарушаване на конституцията с опита да отмени

предстоящите местни избори на 30 юни. По-рано Мета каза, че е
отменил местните избори, защото се страхува, че те ще са недемок-
ратични без участието на дясноцентристките опозиционни партии.

Египет
обвини вчера ООН, че се опитва
да "политизира" смъртта на
Мохамед Морси, след като
Службата на върховния комисар
на ООН по правата на човека
настоя за щателно и независимо
разследване на смъртта на
бившия египетски президент
ислямист. Морси почина по
време на съдебно заседание в
понеделник.
Ракета
порази петролен сондаж в
южната иракска провинция
Басра. Нанесени бяха щети на
лагер на американския петролен
гигант "Ексън Мобил" и бяха
ранени трима местни работници,
единият от тях - сериозно.
Доброволната евтаназия
стана законна в австралийски
щат вчера - повече от 20 г. след
като в Австралия беше отменен
първият в света закон за т. нар.
безболезнено умъртвяване на
неизлечимо болни. Процедурата
за асистирано самоубийство в
щата Виктория ще отнема най-
малко 10 дни и ще се извършва
след консултации с лекар.
Министърът на здравеопазването
Джени Микакос очаква през
първата година да бъде помогна-
то на едва по един пациент
месечно да умира. През 1995 г.
Северната територия, рядко
населен австралийски регион,
стана първата юрисдикция в
света, узаконила асистираните
самоубийства с лекарска помощ
за нелечимо болни пациенти.
През 1997 г. обаче австралийс-
кият парламент отмени регио-
налния закон, след като беше
помогнато на четирима души да
умрат. Австралийският парламент
обаче не разполага със същите
правомощия, за да отменя
закони на щати като Виктория.
Синът
на туркменистанския президент
бе назначен за губернатор на
ключова провинция. Това
подхрани спекулациите, че
лидерът на богатата на енергий-
ни ресурси страна подготвя
почвата за създаването на
политическа династия. Сердар
Бердимухамедов стана губерна-
тор на южната Ахалска област,
където се намира и столицата
Ашхабад. Доскоро той беше
зам.-губернатор на областта.
Вчера той заяви по телевизията,
че "ще работи ден и нощ, за да
оправдае доверието на държав-
ния глава". Баща му, президентът
Гурбангули Бердимухамедов,
завзе на практика цялата власт
в страната, откакто през 2006 г.
стана държавен глава, и си даде
титлата "аркадаг" (покровител)
на бившата съветска република.

Íàêðàòêî

:

Архивна снимка от 15
декември 2014 г. на убития

саудитски журналист
Джамал Хашоги. Генерални-
ят секретар на ООН Антониу

Гутериш ще инициира
международно наказателно
разследване за смъртта на
Хашоги, заяви експерт на
световната организация. В
доклада си Анес Каламар
твърди, че убийството на
журналиста представлява

"извънсъдебна екзекуция", и
държи Саудитска Арабия

отговорна за него. Налага
се лично генералният
секретар на ООН да

инициира международно
наказателно разследване, с
което да се гарантира, че
никоя държава няма да му

повлияе, подчертава
Каламар.

Борис Джонсън, фаворит за
мястото на британската министър-
председателка Тереза Мей, заяви,

че Великобритания трябва да
излезе от ЕС до 31 октомври, в
противен случай ще има "катаст-

рофална загуба на доверие в
политиката. "Ако не го направим,
ако не излезем на 31 октомври,
смятам, че всички ще започнем
да плащаме наистина сериозна
цена", добави бившият кмет на

Лондон и бивш външен министър.
Джонсън спечели най-много

гласове на втория тур от гласува-
нето за водач на Консервативната
партия. Освен него за следващия

тур се класират още четирима
кандидати. Предстоят нови

гласувания, докато кандидатите
бъдат сведени до двама, а тогава

членовете на Консервативната
партия в страната ще решат кой
да стане техен лидер и следващ

премиер на страната.

Снимки Пресфото БТА

Þæíà Êîðåÿ âúçíàìåðÿâà äà èçïðàòè
50 000 òîíà îðèç íà Ñåâåðíà Êîðåÿ

Южна Корея обяви вче-
ра, че планира да изпрати
50 000 т ориз чрез ООН като
помощ за Северна Корея,
предаде АП.

Южнокорейското минис-
терство на националното
обединение заяви, че оризът
ще бъде доставен в КНДР
по линия на Световната прог-
рама за прехраната, която
ще следи за справедливото
разпределение на хумани-
тарната помощ. Това е вто-
рият помощен пакет, обявен
от Южна Корея през послед-
ния месец в подкрепа на
страдащия от недостиг на
храна неин северен съсед.

Световната програма за

прехраната призова да бъ-
де оказана спешна помощ
на Северна Корея, където
според нея милиони хора мо-
гат да бъдат заплашени от
сериозен недостиг на про-
дукти заради лоша реколта.
По нейна оценка КНДР се
нуждае от поне 300 000 т хра-
ни. Агенцията на ООН зая-
ви, че помощта на Сеул от
50 000 т ориз и 4,5 млн. до-
лара за справяне с храни-
телния недостиг е най-голя-
мото дарение от Южна за
Северна Корея от 2008 г. и
ще позволи да бъде оказа-
на подкрепа на между 1,5 и
2 млн. деца, бременни жени
и кърмещи майки. ç

на политическата криза в
страната, особено на
решението на Мета да
отложи изборите. Прези-
дентът изпратил писмо до
посланиците във вторник, в
което обяснил причините
за отлагането на изборите,
като добавил, че "албанци-
те няма да гласуват на 30
юни". В писмото той оце-
нил решението на управля-
ващата Албанска социалис-
тическа партия за импийч-
мънт като преврат.

Мета, наред с други
неща, обещал да се опита
да събере албанския
премиер Еди Рама и
лидера на основната
опозиционна албанска
Демократическа партия
Лулзим Баша на масата за
преговори, за да намерят
решение.  Ако успее в
това, както се съобщава,
той ще помоли опозицията
да се откаже от насроче-
ния за 21 юни протест на

"албанската обединена
опозиция".

Същевременно премие-
рът социалист Еди Рама
оцени заключенията на
министрите на външните
работи на ЕС за Албания
и Северна Македония
като "много позитивна
новина" от Европа и
добави, че е време да се
сложи край на "мръсната

офанзива против Алба-
ния", намеквайки за
дейността на опозицията,
съобщи Танюг. Рама при-
зова гражданите да участ-
ват в местните избори на
30 юни, макар президен-
тът Илир Мета да анулира
произвеждането на избо-
рите заради повишеното
политическо напрежение
в страната. ç
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Президентът на САЩ
Доналд Тръмп официално
откри кампанията си за
втори мандат на президен-
тските избори през 2020 г.,
обещавайки да запази
Америка велика. "Официал-
но откривам кампанията си
за втори мандат", заяви
републиканецът пред близо
20 000 свои привърженици,
събрали се в спортна зала
в Орландо, щата Флорида.

"Ако искате да приклю-
чите с тази корумпирана
система веднъж завинаги,
елате на 3 ноември и
гласувайте, гласувайте,
гласувайте". Напомняйки за
победата си на президентс-
ките избори през 2016 г.,
Тръмп заяви: "Един път го
направихме и сега ще го
повторим. И този път ще
доведем нещата до край".
"Ние ще продължим да
правим Америка отново
велика и после наистина
ще запазим Америка
велика", увери Тръмп.

"Още четири години!
Още четири години!",
подемаха често събралите
се в залата, които освирк-
ваха всяко споменаване на

Ïðåçèäåíòúò îáâèíè êðèòèöèòå
ñè â "íåàìåðèêàíñêî ïîâåäåíèå"

Òðúìï äàäå îôèöèàëåí ñòàðò íà
êàìïàíèÿòà ñè çà âòîðè ìàíäàò

ßïîíèÿ çàáðàíÿâà ñúñ çàêîí
ôèçè÷åñêèòå íàêàçàíèÿ íà äåöà

Японският парламент
одобри вчера законопроект,
забраняващ на родителите
и други настойници да при-
лагат физическо наказание
на децата, предаде ТАСС.

Според приетите поп-
равки, които влизат в сила
от 1 април следващата го-
дина, се въвежда пълна заб-
рана на физическото нака-
зание на непълнолетни, но
в документа не се предвиж-
дат глоби на закононаруши-
телите. Местните власти ще
са задължени да провеж-
дат профилактична работа

Германската канцлерка
Ангела Меркел ръководи
вчерашното заседание на

правителството в очевидно
добра форма. При посре-

щането на украинския
президент  Володимир
Зеленски във вторник

следобед  Меркел изглеж-
даше нестабилна и видимо

трепереше. По-късно в
отговор на журналистичес-
ки въпрос защо е трепере-
ла, канцлерът отговори, че
е изпила чаша вода. "След
това изпих поне три чаши

вода - очевидно имах
нужда от това, така че сега

съм много добре", каза
Меркел. Следващия месец

Меркел става на 65
години.

Снимки Пресфото БТА

Работници поправят разцепения асфалт от земния трус в Мурака-
ми, в японската префектура Ниигата. Най-малко 21 души са

пострадали в резултат на земетресението с магнитуд 6,7, разтърси-
ло във вторник североизточната част на Япония. Има опасност от
свличания в районите, засегнати от стихията, както и за вероят-
ност от нови земетресения със същата сила в префектурите

Ямагата и Ниигата през следващите седмици.

смята да преразгледа нака-
зателното законодателство,
за да внесе в него нови по-
ложения, насочени към пре-
сичане на издевателствата
над непълнолетни, изразя-
ващи се в моралното им
унижаване.

Миналата година японс-
ката полиция е съобщила на
социалните служби за над
80 000 случая на физичес-
ко или психическо насилие
над непълнолетни. Това е
рекорден брой за целия пе-
риод, откакто се води така-
ва статистика. ç

ÎÎÍ: Áðîÿò íà áåæàíöèòå â ñâåòà
å äîñòèãíàë ðåêîðäíèòå 70,8 ìëí.

От стр. 1
От края на 2017 до края

на 2018 г. общият брой на
хората, останали без дом, е
нараснал с 2,3 млн. Причи-
ните за рекордно големите
числа са преследвания, кон-
фликти, насилие и наруша-
ване на човешките права, се
казва в доклад на Върхов-
ния комисариат на ООН за
бежанците (ВКБООН).

Сред страните, допринес-
ли за тази тревожна статис-
тика, са Етиопия, Сирия, Ни-
герия, Венецуела, Южен Су-
дан и Конго. Бягствата от Ве-

нецуела обаче не се отчитат
изцяло, защото малцина от
бежанците искат убежище,
уточни ООН. Тенденциите от-
ново се движат към влоша-
ване. Нови конфликти въз-
никват наред с вече същест-
вуващите, посочи пред жур-
налисти в Женева шефът на
ВКБООН Филипо Гранди. Той
призова Съвета за сигурност
на ООН към повече сплоте-
ност в търсене на решения
на конфликтите.

Броят на разселените и
бежанците в света се покач-
ва отново от 2009 г., а между

Доналд Тръмп обвини критиците си в "неамериканско поведение", уверявайки привържениците си, че
демократите "искат да унищожат нашата страната такава, каквато я познаваме".

сред родителите, които зло-
употребяват с насилствени-
те методи на възпитание.
Социалните работници в съ-
ответствие с новия закон
ще получат по-широки пра-
ва за "намеса" по случаи на
домашно насилие срещу де-
ца, доколкото сега законът
в по-голямата си част е на
страната на родителите, да-
же ако медицинската и пси-
хологическа експертиза
потвърди, че те използват
физически наказания.

Като следваща стъпка
японското правителство

"фалшивите новини", Хила-
ри Клинтън, Барак Обама
или разследването на
специалния прокурор
Робърт Мълър за руска
намеса в президентските
избори от 2016 г., пише
АФП.

Още в началото на
речта си президентът
похвали доброто състояние
на американската икономи-
ка. "Нашата страна напред-
ва, сега е в пълен растеж,
лети към нови невероятни
върхове", каза Тръмп.
"Целият свят завижда на
нашата икономика, която е
може би най-добрата
икономика в историята на
страната ни", добави той
под бурните овации на
привърженици си. В речта
си Тръмп обрисува тревож-
на картина на това, как ще
изглежда животът, ако той
загуби изборите догодина.

Тръмп отбеляза, че е
укрепил въоръжените сили,
наложил е санкции на
Русия и е дал алтернативни
източници за доставка на
енергоносители на цяла
Европа, което е създало
много сериозна конкурен-

ция за Русия. "Никой не е
проявявал по-голяма
твърдост спрямо Русия от
Доналд Тръмп", добави
президентът. Той повтори
известните си позиции за
Иран и Израел, защитавай-
ки решението си да пре-
мести американското

посолство в Ерусалим.
"Ние подновихме приятелс-
ките си връзки с нашия
скъп съюзник, Държавата
Израел", заяви Тръмп под
аплодисментите на събра-
лите се. Относно Иран
американският президент
отново осъди "катастрофал-

2012 и 2015 г. рязко скочи
заради конфликта в Сирия.
Разселените сирийци са най-
много наред с колумбийци-
те. Сред бежанците са 5,5
млн. палестинци, за които от-
говаря Агенцията на ООН за
палестинските бежанци. По-
вечето от останалите идват
от пет страни: Сирия, Афга-
нистан, Южен Судан, Миан-
ма и Сомалия. За четвърта
поредна година Турция е
страната, приела най-много
бежанци (3,7 милиона). След-
ват я Пакистан, Уганда, Су-
дан и Германия. ç

ното" споразумение за
ядрената програма на
Техеран, от което той
изтегли САЩ през 2018 г. и
увери, че е наложил "най-
тежките санкции, прилага-
ни някога срещу първата
държава кръстник на
тероризма в света". ç
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Левски и Валери Божи-
нов са в много деликатни
отношения, след като
нападателят бе уведомен,
че новият треньор Петър
Хубчев няма да разчита
на него, съобщава  БЛИЦ.
Футболистът има договор
със "синия" клуб за още
една година, а неговата
месечна заплата е 15 000
евро. За да прекрати
контракта си, Валери
Божинов е настоял да
получи половината от
годишното си финансово
възнаграждение, т. е.
6 заплати.

Силният човек на
"Герена" Павел Колев
обаче е заявил на напада-
теля, че може да му
преведат максимум две
или три заплати. Това не
удовлетворява Божинов и
поне на този етап двете
страни не могат да стиг-
нат до споразумение.
Валери много внимателно
е прегледал всичките
клаузи в договора си и се

Ëåäåíà âîéíà ìåæäó Ëåâñêè
è Âàëåðè Áîæèíîâ
Футболистът искал 6 заплати,
за да прекрати договора си,
"сините" не са съгласни

"

Мишел Платини, който цял
ден даваше показания пред
френските власти, беше пуснат
да се прибере у дома. На 18
юни сутринта бившият президент
на УЕФА беше привикан на раз-
пит по подозрение за корупция
във връзка с избора на Катар
за домакин на Световното пър-
венство през 2022 година. Фран-
цузинът си тръгна от разпита
след близо 12 часа.

"Беше дълго, но като се има
предвид въпросите, които ми за-
даваха, няма как да не продъл-
жи дълго. Питаха ме за Евро
2016, за Световното първенст-
во в Русия, за Световното пър-
венство в Катар, за Пари Сен
Жермен, ФИФА, за много теми
и аз отговорих на всичко това.
Не знам защо съм тук, но отго-
ворих на всички въпроси", зая-
ви Платини.

Това не е първо обвинение
срещу една от легендите на
френския и световния футбол.
Той изтърпява забрана до 2023
г. за участие и посещение на
всякакви футболни дейности,
след като беше обявен за вино-
вен за получаването на нерег-
ламентиран хонорар на стойност
2 милиона швейцарски франка.ç

Ðàçïèòâàõà Ïëàòèíè
áëèçî 12 ÷àñà

стреми да не го наруши. В
тази връзка той е поискал
писмено разрешение от
Левски да тренира в
Ботев (Враца). "Сините" са
изпълнили желанието му и
в момента Божинов води
подготовка с бившия си
тим. Божинов обаче чака
от "Герена" да изпълнят
финансовите му изисква-
ния по договор, който
има.

Какво ще се случи оттук
насетне, можем само да
се гадае. Има много
примери, най-вече в
световния футбол, когато
даден играч предпочита да
си стои в клуба и да не
играе, но да получава
високата си заплата.
Подобен е случаят с Гарет
Бейл в Реал (Мадрид). Ако
Валери избере този вари-
ант, на "Герена" ще им се
объркат плановете с
бюджета за заплатите, тъй
като тази на Божинов е
доста висока за родните
стандарти.

Преди малко повече от четири месеца изпълнителният директор на
Левски Павел Колев (на преден план) заяви: "Трудно е да се намери
треньор, който да не иска Валери Божинов в състава си. Много е

важно да се каже, че не е имало никакви преговори. Появиха се много
спекулации за това как стоят нещата за привличането му. Нашите

разговори продължиха 45 секунди".

Преди няколко дни в
интервю Валери Божинов
обяви, че той Живко
Миланов и Николай Ми-
хайлов "вземат най-
ниските заплати в сравне-
ние с чужденците". За да

спазят бюджетната дис-
циплина, шефовете на
Левски правят опити да се
разделят със скъпоплате-
ните легионери, за засега
преговорите не дават
съществен резултат.ç

Министърът на младежта и
спорта Красен Кралев заяви в
предаването "Тази сутрин" по bTV,
че нов национален стадион ще
бъде построен, независимо дали
България, заедно с Гърция, Румъ-
ния и Сърбия, ще бъде домакин
на европейското първенство през
2028 или на световното през
2030 г. "Заявили сме твърдо на-
мерение да изградим нов нацио-
нален стадион. Това не е свърза-
но само с кандидатурата, която
обсъждаме с Гърция, Сърбия и Ру-
мъния за домакинство на евро-
пейско или световно първенство.
През юни месец трябваше да има
среща в Букурещ, но след евро-
пейския вот в две от държавите -
Гърция и Румъния, има предсроч-
ни избори. Изчакваме те да се
проведат и срещата е отложена
за септември. Възможно е някоя
от държавите да се оттегли след
изборите. Независимо от това
планираме изграждането на нов
национален стадион. Има някол-
ко терена, които са предложени
от Столична община. Всичките са
добри, всичките са комуникатив-
ни. Не мога да коментирам къде
са. Обсъждаме 3 терена, всеки
от тях си има плюсове и минуси,
ще ги подложим на публично об-
съждане. Яснота какъв ще е ка-
пацитетът на стадиона може да
получим в края на годината, ко-

Êðàñåí Êðàëåâ: Ñòðîèì íîâ íàöèîíàëåí ñòàäèîí,
"Áúëãàðñêà àðìèÿ" ñàìî ùå ñå ðåíîâèðà

гато стане ясно дали ще канди-
датстваме за европейско или све-
товно първенство. Не сме водили
дискусия за съдбата на настоя-
щия национален стадион. Съоръ-
жението не е в добро състояние,
трябва да му се правят текущи
ремонти, поддръжката му е скъ-
па. Ясно е, че такъв голям стади-
он в центъра на столицата не мо-
же да има. "Васил Левски" ще из-
пълнява ролята на национален
стадион, докато не се построи
нов", каза министърът.

Той разкри и плановете за об-
новяване на стадиона на ЦСКА -
"Българска армия", който влиза в
обхвата на Борисовата градина.
Според Кралев капацитетът му ще
бъде увеличен, след като се пре-
махне лекоатлетическата писта, а

не чрез разширяване, което не
влиза в новия устройствен план
на парка. "Там има проблем. Ар-
хитектите, които са спечелили
конкурса, не са обърнали внима-
ние, че има страшно много спор-
тна инфраструктура, която е пос-
троена преди 50 години, но не
може цялата да бъде разрушена
и преместена на ново място. Най-
големият проблем е, че спортни-
те имоти, които са държавна соб-
ственост, са включени в парцели
заедно с други, частни парцели,
което ще е проблем за реконст-
рукцията. Имаме разбирателство
с главния архитект, че това може
да се промени. Ще подадем въз-
ражения. За да може стадионът
на ЦСКА да се ползва като съо-
ръжение, трябва да бъде основно

реновиран. Проектът е да бъде
премахната пистата, което озна-
чава повече място, за да се раз-
положат трибуните. Капацитетът
на новото съоръжение няма да е
много по-голям от сегашния, ко-
ето означава, че ще имаме въз-
можност да направим едно мо-
дерно европейско съоръжение,
влизайки в рамките на чашата.
Няма да има строителство извън
рамките на сега съществуващото
съоръжение. Паркингите могат да
бъдат подземни или извън Бори-
совата градина. Имаме съвместен
проект с ЦСКА за този стадион и
ще си отстояваме идеите за раз-
витие на спортната инфраструк-
тура докрай. Мястото на тези съ-
оръжения си е там", категоричен
е Кралев.

Спортният министър не скри
и критиките си към националния
отбор по футбол, който в пос-
ледните си мачове записа две за-
губи - от Чехия и Косово. "За да
не играем добре, всички имаме
отговорност, държавата включи-
телно. Мога да коментирам на-
шата част от цялото уравнение.
Дълги години държавата не учас-
тваше с финансова подкрепа за
футбола. Това нещо се коригира,
защото няма как да очакваш ко-
лективните спортове да са във
възход, при положение че отно-
шението към тях не е било адек-

ватно. Проблемът тук е в клубо-
вете. Бил съм 10 години прези-
дент на Черно море, знам как се
работеше с школите. Имаме де-
фицит на качествени треньори, ко-
ито да работят в школите. В пос-
ледните години място на футбол-
ната сцена в България намери ед-
но много силно младо поколение,
което чакаме да се развия. Фак-
тът, че нямаме български играчи
в големите първенства в Европа,
показва, че нещо сме сбъркали в
подготовката на футболистите.
Най-вече тези футболисти се гот-
вят в клубовете. Футболните пре-
зиденти трябва да разберат, че ако
искат този спорт да е бизнес, а не
безкрайно наливане на пари, тряб-
ва да произвеждат футболисти. От
4 години започнахме да отделяме
пари за детско-юношески футбол.
Всяка година се правят лагери на
всички юношески гарнитури. На ба-
зата на тези данни БФС трябва да
направи дългосрочна стратегия за
развитие на детско-юношеския
футбол. Не мога да коментирам
работата на президента на БФС в
детайли. Факт е, че тези промени,
които се направиха в първенство-
то, дават резултат. Има все по-
интересни срещи. Що се отнася
до националния отбор, всички
свързани с футбола носят вина за
слабото представяне", критикува
министърът.ç

Мишел Платини

Така изглежда един от последните проекти на "Българска армия"
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00.05 „България се събужда“  (п)
03.05 „Червен картон“ (п)
04.05 „За историята – свободно“  (п)
05.05 „Следобед с БСТВ“ (п)
07.00 Актуално от деня  (п)
07.30 Новини
07.40 „България се събужда“ с водещ Сто-

ил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 „България се събужда“ (продълже-

ние)
10.30 Новини
10.40 „Безценната перла“, сериал, 35 еп.  (п)
11.30 „За историята (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Следобед с БСТВ“ с  Елена Пенчуко-

ва
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – аним. филм
15.30 Новини
15.45 „Безценната перла“, сериал, 36 еп.
16.35 „Строител на българската култура“ -

документален филм
17.00 „Тихият Дон“ – сериен филм, 3 епи-

зод  (п)
18.05 „Холивудски знаменитости“: Натали

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

Стоичкова
20.00 Актуално от деня
20.30 „Тихият Дон“ – сериен филм, 4 епи-

зод, Русия (2015 г.)
21.30 Новини
21.50 „Злато“ (2013 г.), Германия, Киноса-

лон БСТВ режисьор Томас Арслан, в
ролите Нина Хос, Марко Мандич, Уве
Бьом, Ларс Рудолф, Петер Курт и др.

23.30 Новини (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок - информационно пре-

даване с водещи Боряна Каменова,
Ели Гигова, Даниел Михайлов и Илия
Илиев

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

нен слот с водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева, Димитър Стоя-
нович и Михаил Заимов

09.45 100% будни /най-доброто/ - преда-
ване за здравословен и съвременен
начин на живот

10.45 Капри - тв филм /3 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Дом за нашите деца - тв филм /4

серия/
13.40 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.10 Малки истории /п/
14.20 Телепазарен прозорец
14.35 Васко да Гама от село Рупча - тв

филм /4 серия/
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри - тв филм /4 епизод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня - коментарно предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Търсачи на реликви - тв филм /4

епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Хрътката 3 - тв филм /4 епизод/ (14)
22.00 Госпожо Държавен секретар - тв

филм /10 епизод/(14)
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 - тв филм /8 епизод/

(16)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-доброто/ /п/

02.20 Госпожо Държавен секретар - тв
филм /10 епизод/п/(14)

03.15 Извън играта /п/
04.00 Търсачи на реликви - тв филм /4

епизод/п/
04.45 Брат за брата 3 - тв филм /8 епизод/

п/(16)

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 19
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

еп. 32
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 5, еп. 58
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал,

с. 3, еп. 4
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с. 13, еп. 31
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 26
21.00 Премиера: "Вътрешен човек" - сери-

ал, еп. 12
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,

еп. 6
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 195, 196
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 6
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" /п./ - сериал, с. 2, еп.
25, 26

07.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - сери-
ал, с. 3, еп. 1, 2

08.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 5
09.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 6
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 13
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 14
12.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 17
13.00 "Трусове 5: Кръвни линии" - фантас-

тика, хорър, екшън (САЩ, ЮАР, 2015),
режисьор Дон Майкъл Пол, в ролите:
Брандън Орет, Натали Бекър, Майкъл
Грос, Джейми Кенеди и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 6
16.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 7
17.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 18
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 15
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 2, еп. 14
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Луцифер" -

сериал, с. 3, еп. 18
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън (премиера): "Тру-

сове 6: Студен ден в ада" - фантасти-
ка, екшън (САЩ, ЮАР, 2018), режи-
сьор Дон Майкъл Пол, в ролите: Джей
Ансти, Алистър Блек, Майкъл Грос,
Джейми Кенеди и др.

00.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 18
01.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 14
02.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 6
03.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 18
04.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 15

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" - сериал
06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 6, еп. 2, 3
08.00 "Гимназия за чудовища: Наелектри-

зирани" - анимация
09.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2018)
10.00 "Четири Коледи" - комедия, романти-

чен, семеен (САЩ, 2008), режисьор

Сет Гордън, в ролите: Винс Вон, Рийз
Уидърспун, Робърт Дювал, Сиси Спей-
сек, Мери Стийнбъргън, Джон Войт,
Джон Фавро и др.

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Тя е баща ти" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу

(2016)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 7, еп. 24, с. 8

еп. 1
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 3,

еп. 3
20.00 "Тя е баща ти" - сериал, еп. 4
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 7, 8
23.00 "Кухня" - сериал, с. 4, еп. 3, 4
00.00 "Четири Коледи" /п./ - комедия, ро-

мантичен, семеен (САЩ, 2008)
02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" - сериал с. 2,
еп. 9 - 11

09.00 "11 А" - драма, комедия, (България,
2015), режисьор Михаела Комитова,
в ролите: Яна Маринова, Ралица
Паскалева, Ники Сотиров, Башар Ра-
хал, Бойка Велкова и др.

10.45 Телепазар
11.00 "Седем часа разлика" - сериал с. 2,

еп. 12, 13
13.00 Телепазар
13.15 "Невидима зона" - спортен, биогра-

фичен, драма (САЩ, 2009), режи-
сьор Джон Лий Ханкок, в ролите:
Куинтън Ерън, Сандра Бълок, Тим
Макгроу, Джей Хед, Лили Колинс, Рей
Маккинън, Кати Бейтс и др.

15.45 "Среднощно слънце" - приключенски,
семеен (Канада, Италия, ОАЕ, 2014),
режисьори Роджър Спотисууд и Бран-
до Куиличи, в ролите: Дакота Гойо,
Горан Вишнич, Бриджит Мойнахан,
Дуейн Мъри и др.

17.45 Телепазар
18.00 "Директно от Комптън" - музикален,

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

21.00 "Запознай ме с вашите" - комедия,
романтичен (САЩ, 2004), режисьор
Джей Роуч, в ролите: Бен Стилър,
Робърт Де Ниро, Блайд Данър, Оуен
Уилсън, Тери Поло, Барбра Стрей-
сънд, Дъстин Хофман и др.

23.15 "Вината в нашите звезди" - романти-
чен, драма (САЩ, 2014), режисьор
Джош Бун, в ролите: Шейлийн Уудли,
Ансел Елгорт, Лора Дърн, Уилем Де-
фо, Нат Улф, Лоте Вербеек и др.

01.45 "Седем часа разлика" /п./ - сериал

03.45 "Блясъкът на чистия ум" - фантастика,
драма, романтичен (САЩ, 2004), ре-
жисьор Мишел Гондри, в ролите:
Джим Кери, Кейт Уинслет, Джери
Бърн, Илайжа Ууд, Марк Ръфало,
Джейн Адамс, Дейвид Крос, Кирстен
Дънст, Том Уилкинсън и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

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

топка"
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - нов сезон
21.00 "Кошмари в кухнята"- риалити, нов

сезон
22.00 "Добрата съпруга" - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

22
00.30 "Костюмари" - сериал , сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

05.50 "Отмъщението" - сериал, сезон 4 /п/
06.50 "Войната на Фойл" - сериал , сезон 9
08.45 "Златните обувки"- семеен филм с уч.

на Ерик Робъртс, Джон Рис-Дейвис,
Дейвид Делюис, Вивика А. Фокс,
Дина Майър, Аедин Минкс и др. /п/

11.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4
11.50 "Маса за трима" - романтична коме-

дия с уч. на Брандън Рут, София Буш,
Дженифър Морисън, Джеси Брад-
форд и др. /п/

13.50 "Мандела: Дългият път към свобода-
та" - биографичен филм с уч. на
Идрис Елба, Наоми Харис, Тони Кго-
роге, Риад Муса, Золани Мкива, Лин-
диуе Матсикиза, Дион Лоц, Тери Пето
и др. /п/

17.00 "Твърде лично" - трилър с уч. на Лиъм
Нийсън, Маги Грейс, Фамке Янсен,
Ксандър Бъркли, Холи Валънс  /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1

21.00 "Пълно за празно" - романтична ко-
медия с уч. на Дженифър Анистън,
Джейсън Бейтман, Джеф Голдблум,
Джулиет Луис, Патрик Уилсън, Скот
Еролд и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1 /п/

00.00 "Войната на Фойл" - сериал /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 20 юни ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ГГГГГорещо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 114

ВОДОРАВНО: "Богата годеница". Калаф. Ланитал.
Сал. Мери (Вейо). Отира. Тоно. "Идат". Нет. Дона-
рит. Рило. Бароко. Елен. Напа. Иносан. Ла. Жетон.
Гатина. Пик. Мана. Инана. Вата. ЕНИН. Кап. Миро-
нов (Андрей). Рами. Батика. Апел. Миро. Аладар.
ТА. Калан. Ненова (Венета). Кеф. НИСА. Анина. Би-
ли. Етап. Лан. Санитар. Рали. "Наталина". Асан. НА-
ТО. "Ер Америка".
ОТВЕСНО: "Докато са живи". Икебана. Галон. Пе-
кар. Рафинат. Гал. Набат. "Тобол". Лито. Тамора. "Ома-
на". "Анита". Кафе. "Ирина". Отани (Бернардино).
"Але". "Ритон". Невил (Гари). Серир. Болид. Коган
(Леонид). Канат. "На". "Да". АРОСА. Ираде. Арам.
Меноти  (Джанкарло). Атина. Анапа. Нит. Ленин (Вла-
димир). Марон. Лар. Нитинол. Накип. "Вилиси". Ца-
ре. ЕЛАНА. Етана. Ак. САЛАТИНА. Апела. Анона.

Днес краткотрайни пре-
валявания с локален харак-
тер ще има само на места
на североизток и в плани-
ните на Югозападна Бълга-
рия. Температурите ще са в
диапазона от 28 до 37 гра-
дуса.

В петък ще превали и
прегърми около планините на Западна България. Температурите
ще са от 28 до 32 градуса.

В събота и неделя температурите ще се повишат с по гра-
дус-два на ден и ще достигнат 34 градуса.

Валежи с гръмотевици в низините са по-малко вероятни.
Условия за подобни явления има в планините и полупланинс-
ките райони на Западна България.

bTV Cinema, "Вината в нашите звезди" -
романтична драма, в ролите: Шейлийн Уудли,

Ансел Елгорт, Лора Дърн, Уилем Дефо, Нат Улф,
Лоте Вербеек и др., 23.15 ч.
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"Орлите" срещу Дюделанж или
Валета във втория
квалификационен кръг на
Шампионската лига

:

Íàêðàòêî
Локомотив (Пд) ще се
изправи срещу

победителя от двойката
Радник (Биелина, Босна и
Херцеговина) - Спартак
(Търнава, Словакия),
отреди тегленият вчера
жребий. Носителят на
Купата на България
стартира в Лига Европа
от втория квалификацио-
нен кръг. Първият мач ще
е на 25 юли, а реваншът
- на 1 август.

Волейболната ни
националка Нася
Димитрова ще
продължи

кариерата си в ПТТ Спор
(Анкара). Бившата
капитанка на шампиона
на България Марица (Пд)
прие предложението на
новака в турския елит. В
ПТТ Спор Нася се събира
с друга наша националка
- Гергана Димитрова.
Нася Димитрова премина
в Марица през лятото на
2016 година. Тя спечели
три шампионски титли и
три пъти триумфира в
турнира Купа България с
"жълто-сините".

Бившата №1 в света
Мария Шарапова се
завърна на корта

с победа. Рускинята игра
на турнира в Майорка за
първи път от края на
януари, когато тя бе сред
участничките в надпрева-
рата в Санкт Петербург,
но се отказа преди мача
си от втория кръг.
Носителката на 5 титли
от "Големия шлем"
надигра словачката
Виктория Кузмова със
7:6 (8), 6:0 в среща от
първия кръг.

Лудогорец извади
късмет при жребия за
втория квалификационен
кръг на Шампионската
лига. Ако "орлите" елими-
нират унгарския Ференц-
варош на старта, след
това ще се изправят
срещу Дюделанж (Люк-
сембург) или Валета
(Малта).  Първият мач ще
е на 23/24 юли в Разград,
а реваншът седмица по-
късно - 30/31 юли.

Дюделанж и Валета са
сравнително лесни про-
тивници, като се има
предвид, че сред евенту-
алните съперници на
шампиона на България
бяха Макаби (Тел Авив) и
Розенборг. За шампиона
на Люксембург през
последния сезон игра
Едисон Йорданов. Българ-
ският нападател обаче е
пред раздяла с Дюде-
ланж.

Доста интересни и
равностойни мачове
предстоят между Лудого-
рец и Ференцварош в
първия предварителен
кръг на Шампионската
лига", коментира звездата
на унгарския МОЛ Види
Георги Миланов. Българи-
нът бе с основна роля за

Ãîëÿì øàíñ çà Ëóäîãîðåö,
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двете победи на отбора
му срещу Ференцварош в
четвъртфиналите от турни-
ра за Купата на Унгария.
Той вкара гол в единия от
мачовете, а впоследствие
спечели ценния трофей
със своя унгарски тим.

"Ференцварош е много
стойностен тим. Ненап-
разно стана шампион на
страната си. Разполага с
отлични футболисти,
перфектна организация,
страхотен стадион и
много ентусиазирана
публика. Има и огромна
история. Другият силен
коз на отбора е треньорът
Сергей Ребров. С идване-
то си украинецът подобри
стила на игра на Ференц-
варош и резултатите са
налице. Не мога да дам
прогноза, но категорично
ще стискам палци за
Лудогорец, както и за
останалите ни отбори в
евротурнирите - ЦСКА,
Левски и Локомотив
(Пловдив)", заяви  Мила-
нов.

От УЕФА пък обявиха,
че Лудогорец първо ще
гостува на Ференцварош
в Будапеща на 9 или 10
юли, а реваншът в Разг-
рад е след седмица.

В същото време френс-
ки медии разкриха за
каква сума е преминал
Жоржиньо в Лудогорец.
Четвъртото ново попълне-
ние на българския шампи-
он игра през миналия
сезон в ЦСКА, но правата
му се държаха от Сент
Етиен. Авторитетният
"Екип" посочва, че Лудого-
рец е броил "по-малко от
милион евро"за правата
на национала на Гвинея-
Бисау. А изданието "Ом
дьо мач" твърди, че точна-
та сума е 850 000 евро.
Такава е била клаузата за
откупуване на крилото, но

от ЦСКА не са се възполз-
вали от нея.

Според други медии от
Лудогорец нарочно пуска-
ли информации, че плати-
ли за Жоржиньо по-малко
пари, за да дразнят
феновете на ЦСКА. Специ-
алисти смятат, че футбо-
листът може да бъде
откупен най-малко за 1,5
милиона евро. Припомня-
ме, че това лято Лудого-
рец привлече още трима
чужденци - Жордан Икико
от Гингам, както и Мавис
Чибота и Дан Битон,
които дойдоха от израелс-
кия шампионат. ç

Съперникът на Левски в Лига
Европа Ружомберок изпусна два-
ма от основните си футболисти.
Отборът е бил напуснат от бос-
ненския племейкър Зинедин Мус-
тедаганич, който е младежки на-
ционал на родината си, както и от
вратаря Ян Цтвъртечка. Боснене-
цът беше под наем от Спарта (Пра-
га) и се е завърнал там, за да тър-
си титулярно място сред звездите
в чешкия тим. През миналия се-
зон Мустедаганич е бил автор на
огромната част от асистенциите
при головете в мачовете на Ру-
жомберок.

Колкото до стража Цтвъртечка,
той е преценил, че не иска да удъл-
жава престоя си в тима и си е тръг-
нал по собствено желание.

На техните места вече дойдоха
няколко млади играчи - Алекс Мой-
жиш, Мартин Регали, Петер Джун-
гел, Филип Хашек и Ондржей Но-
вотни. Последният е собственост
на Спарта (Прага) и е на проби в
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Ружомберок, като не се знае дали
ще остане.

Левски ще е гост в първия мач
срещу словашкия Ружомберок, а
не домакин, както първоначално от-
реди жребият. Срещата трябва да
се играе на 11 юли. Припомняме,
че реваншът на Левски в София на
18 юли ще се състои пред празни
трибуни. "Сините" са наказани от
УЕФА за два мача без публика.

Ако "сините" преодолеят сло-
вашкия Ружомберок, техен опонент
в следващия етап ще бъде побе-
дителят от АЕК (Ларнака) и мол-
довския Петроклуб.ç

Треньорът на ЦСКА Добромир Митов
коментира жребия за първия квалифика-
ционен кръг на Лига Европа, който отре-
ди "червените" да се изправят срещу чер-
ногорския Титоград (Подгорица). Първият
двубой е на 11 юли в София, а на 18 юли
е реваншът в Черна гора. "Няма лесен
съперник. Черногорците са мъже с харак-
тер, много са борбени.

Чакат ни тежки битки, но ще напра-
вим всичко възможно да ги победим у
дома на "Армията" и да вземем комфорт-
на преднина преди реванша в Подгори-
ца", каза Митов.

"Ще разчитаме и на нашата вярна пуб-
лика, която съм сигурен, че ще напълни
стадиона на 11 юли и ще ни подкрепя до
края. Тепърва ще разучаваме Титоград. Ще
се борим да отстраним този противник и
да продължим напред в Лига Европа", до-
бави треньорът на ЦСКА.

Ако "армейците" отстранят черногор-
ците от Титоград на старта, той в следва-
щия етап ще ги очаква далеч по-тежко
предизвикателство в лицето на хърватс-
кия Осиек.ç
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Георги Миланов бе с основна роля за двете победи на МОЛ Види срещу
съперника на Лудогорец - Ференцварош, в четвъртфиналите от турнира

за Купата на Унгария

Добромир Митов заяви, че той като старши треньор на ЦСКА
носи цялата отговорност за представянето на "червените"

Наставникът на Ружомберок - Ян
Хаспра, определи Левски, като
един от най-трудните съперници


