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ПРИЛОЖЕНИЕ

очти половината българи не приемат стано-
вището, че демокрацията е най-добрата форма
на управление, сочат данни на "Галъп". Не,
това не е нито проявление на тъмни балкан-
ски субекти, нито намигване към кандидат-
диктатори. Българинът не харесва не демок-
рацията изобщо, а настоящата преходна нео-
либерална демокрация. За поколения този мо-
дел е символ на разруха на социалната дър-
жава, на някога развитата ни индустрия, зе-
меделие, култура, здравеопазване, просвета.
Преди т. нар. демокрация страната ни бе на
27-о място по развитие в целия свят, бе
средноевропейска държава по много стопан-
ски показатели, по социалните - и над сред-
ното. И всичко това бе разрушено именно по
"демократични" подбуди от хора, назоваващи
се "демократи". Не някога, а тъкмо днес ни
залъгват със светлото демократично бъде-
ще… Влязохме в НАТО и Европейския съюз.
Но какво от това, щом губим суверенитет,
откъсват ни от традиционни партньори и брат-
ски държави. Щом от Брюксел ни дават на-
соки даже за кривината на краставиците и
пушенето. Щом европейските фондове потъ-
ват в джоба на избрани фирми около власт-
та, а не за социални цели. Щом ни налагат
чужди на нашата традиция и морал политики
като джендъра и масовата миграция. И не
само за българина, а за хората въобще нео-
либералната демокрация донесе предимно зли-
ни - транснационална олигархия, вперила пог-
лед единствено в печалбите, невиждан мора-
лен упадък, невиждано в историята неравен-
ство между свръхбогатия един процент и всич-
ки останали. А дали това въобще е демокра-
ция, или е една фасада с уж избори, на
които нищо не избираме, с уж свобода на
словото, но с корпоративно и политически
зависими медии, с уж европейски правила, а
всъщност - с една оядена брюкселска без-
родна и безпринципна бюрокрация. Не ви щем
точно тази демокрация, със сигурност биха
казали мнозина. И ще са прави, защото нео-
либералната демокрация далеч не е най-доб-
рото измислено управление.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

Ìåðñè, íå ùåì!

Ï

9
7
7
0
8
6
1
2
3
1
0
0
4

>
0

2
1

0
0

76% от хората по све-
та се съгласяват с твър-
дението, че демокраци-
ята може да има недос-
татъци, но е най-доб-
рата форма на управ-
ление. У нас също има
мнозинство в подкрепа
на това твърдение, но
по-малко - 52%. Така в
България, в третото де-
сетилетие след начало-
то на демократичните
промени, отношението
към демокрацията оста-
ва по-скоро положител-
но, но в по-ниска сте-
пен спрямо света.

В рамките на десе-
тилетие степента на
приемане на демокра-
цията по света като че
ли леко спада - мнозин-
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Åâðîïà ñå
çàäúõâà îò
ãîðåùà âúëíà

Àíòîàíåòà
Áîíåâà ñ âòîðè
ìåäàë â Ìèíñê
Антоанета Бонева спече-
ли втори бронзов медал
на Европейските игри в
Минск. Българската със-
тезателка по спортна
стрелба събра 31 т. във
финала на дисциплина-
та 25 м пистолет и за-
върши трета, както и
преди няколко дни на
10 м пистолет. Бонева
имаше шансове и за
среброто, но загуби
престрелката за второ-
то място с швейцарката
Хайди Дитхелм Гербер с
2:4 точки. ç

Температурите в голяма
част от Европа вчера се
повишиха, а летните го-
рещини се засилват с
прогнози за почти рекор-
дна жега през следващи-
те дни. Във Франция и
Испания вчера темпера-
турите бяха около 40 гра-
дуса още преди пика, кой-
то метеоролозите прогно-
зират за днес и петък. В
две трети от Франция,
главно на юг и на изток,
максималните температу-
ри вчера бяха между 35
и 39 градуса. ç

Европейската
комисия одобри
Националната прог-
рама по пчеларство
на България за
периода 2020-2022 г.
Общият й бюджет е  в
размер на 6,4 млн. лв.
за всяка една от трите
години на прилагане-
то. През сегашния
3-годишен период

6 000 000 ïîâå÷å Äîñåãà
ïîëó÷àâàõà
ïî 4,5 ìëí. ëåâà
íà ãîäèíà,
à îò 2020 ã. -
ïî 6,4 ìëí. ëåâà

бюджетът е 4 578 590
лв. за всяка година.
50% от средствата са
от Европейския фонд
за гарантиране на
земеделието и 50% от
националния бюджет.
Всички мерки, прила-
гани до момента, са
включени в Програ-
мата и са  предвиде-
ни и нови мерки за

подпомагане. За
първи път ще се
финансират разходи
за подвижно пчеларс-
тво. Това ще гаранти-
ра разнообразна
паша за пчелните
семейства и ще пови-
ши добива на пчелен
мед и пчелни продук-
ти. По програмата ще
се финансира и

провеждането на
базари, на които
местни пчелари ще
могат да предлагат
продукцията си с цел
популяризиране и
увеличаване на пот-
реблението.

Àìàí îò
òàêàâà
Ñàìî 52% îò ñúíàðîäíèöèòå íè ñà
ñúãëàñíè, ÷å ìàêàð è íåñúâúðøåíà,
òàçè ôîðìà íà óïðàâëåíèå å
íàé-äîáðàòà âúçìîæíà

демокрация

ството, което приема,
че това е най-добрата
форма на управление,
е разколебано от 79%
на 76%. В България
има сходни белези - от
60% съгласните спадат
за десетилетие до 52%.

Това показват дан-
ните от две вълни на
изследване, проведени
от световната асоциа-
ция "Галъп интернешъ-
нъл" (в сътрудничество
с УИН) в повече от 60
държави и сред повече
от 60 хиляди души.

За първи път тук
сравняваме данните от
двете мащабни изсле-
дователски вълни. По-
водът е 30-ата годиш-
нина от 1989 г. ç

ñóáñèäèè çà ï÷åëàðèòå

Добрич. По повод Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици Превантивно информа-
ционен център по наркотични вещества към общината организира на площад "Свобода" зумба парти. Участниците пуснаха
балони с послания срещу употребата и трафика на наркотици. Снимка Пресфото БТА
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Има голям потенциал за
задълбочаване на двуст-
ранните отношения в
сферата на енергетиката,
където Русия и България са
дългогодишни партньори,
коментира председателят
на Народното събрание
Цвета Караянчева в изказ-
ването си пред членовете
на Съвета на федерацията
на Федералното събрание
на Руската федерация. За
първи път председател на
българския парламент
говори пред представите-
лите в горната камара на
руския парламент, съобща-
ват от пресцентъра на
Народното събрание.

Караянчева уточни, че
сътрудничеството в енерге-
тиката трябва да бъде
продължено при спазване
на принципите - целесъоб-
разност, конкурентост,
прозрачност, сигурност на
доставките и пазарно
обоснована цена. България
води политика, насочена
към гарантиране на енер-
гийната сигурност както за
страната, така и за Евросъ-
юза, добави тя.

Председателят на На-
родното събрание деклари-
ра, че страната ни подкре-
пя възможността за преми-
наване на разклонение на
"Турски поток" през терито-
рията на България в кон-
текста на създаването на
регионалния газов хъб
"Балкан". Така ще се постиг-
не реална диверсификация
на доставките на газ и
конкурентни цени, добави
Караянчева и уточни, че
България не възразява
срещу нито един проект,
който отговаря на действа-
щото европейско законода-
телство, допринася за
сигурността на доставките
и целите на Енергийния
съюз и е икономически
обоснован. Председателят
на Народното събрание
отбеляза, че сътрудничест-
вото между България и
Русия в областта на ядре-
ната енергетика заслужава
внимателно, отговорно и
задълбочено обсъждане. В
дневния ред на българо-
руското сътрудничество са
и инвестиционните перс-
пективи, категорична е тя.
През последната година и
половина политическият
диалог между България и

Êàðàÿí÷åâà ïðåä ðóñêèÿ Ñåíàò:

Ïîäêðåïÿìå "Òóðñêè ïîòîê"
                       ïðåç Áúëãàðèÿ

ÂËÀÑÒÒÀ

Ñúòðóäíè÷åñòâî ñ Ðóñèÿ â îáëàñòòà íà
ÿäðåíàòà åíåðãåòèêà çàñëóæàâà âíèìàòåëíî,
îòãîâîðíî è çàäúëáî÷åíî îáñúæäàíå, çàÿâè
ïðåäñåäàòåëÿò íà ÍÑ

Русия на най-високо ниво е
обнадеждаващ, посочи в
словото си Цвета Караян-
чева. Тя подчерта, че
динамиката на политичес-
ките контакти, както и
солидният потенциал на
двустранните връзки тряб-
ва да доведат до увелича-
ване на практическото
взаимноизгодно сътрудни-
чество. Ние искаме да
развиваме отношения с
Руската федерация, основа-
ни на диалога, конструктив-
ното сътрудничество и
взаимното зачитане на
интересите, заяви предсе-
дателят на Народното
събрание. В началото на
изказването си председате-
лят на Народното събрание
Цвета Караянчева подчер-
та, че
отношенията между
България и Русия са
споени с най-здравата
връзка - тази на духа,
вярата и културата

 Смятаме, че Русия има
своето важно място в
международния диалог и
България като член на
Европейския съюз и НАТО
може да бъде мост за
добри и конструктивни
отношения между Русия и
тези две организации,
подчерта още председате-
лят на българския парла-
мент. Цвета Караянчева
посочи, че няма пречка да
развиваме активно сътруд-
ничество в областите на
туризма, селското стопанс-
тво, науката и образовани-
ето. Тя подчерта, че парла-
ментите на двете страни
водят интензивен диалог и
си взаимодействат по
линия на групите за прия-
телство.

Сергей Лавров потвърди,
че от септември български-
те студенти ще могат да
работят почасово в Русия,
както и че от догодина
руската страна
ще увеличи броя на
стипендиите за
български студенти
от 225 на 300

Министърът на външните
работи на Руската федера-
ция Сергей Лавров акцен-
тира върху интензивните
отношенията между Бълга-
рия и Русия. Отбелязано

беше, че отношенията
между България и Руската
федерация се основават на
дългогодишни исторически
традиции, културна близост
и приятелски връзки между
двата народа. Двамата
посочиха важността на
възможностите за развитие
на двустранните отношения
в енергетиката и подчерта-
ха, че двете страни полагат
усилия за подкрепа на
тези отношения. По време
на разговора беше припом-
нено, че диалогът между
България и Русия беше
потвърден при размяната
на визити на българските
премиер и президент и по
време на срещите им в
рамките на различни
форуми. Подчертано беше
още, че прагматизмът в
двустранните отношения
личи и от подновената
работа на Междуправител-
ствената комисия, като
предстои и ново нейно
заседание през септември
в България. От руска
страна беше приветствана
готовността на България да
осигури транзита на газ от
"Турски поток" към Европа,
което ще помогне на
България да укрепи ролята
си на европейската газова
карта.

По време на разговора
беше отбелязано и успеш-

ното сътрудничество по
линия на участието на
"Росатом" в удължаването
на живота на 5 -и и 6-и
блок на АЕЦ "Козлодуй".
Подчертано беше още, че
България е поканила
"Росатом" да участва в
процедурата за избор на
стратегически инвеститор
за изграждане на АЕЦ
"Белене". Цвета Караянчева
припомни, че проектът ще

рий Медведев по време на
работна среща в Дома на
правителството в Москва.
Цвета Караянчева благода-
ри на Дмитрий Медведев
за решението на казуса с
възможността българските
студенти да работят поча-
сово в Руската федерация.
Председателят на парла-
мента гарантира, че бъл-
гарската страна полага
необходимите усилия за
реализацията на проекта
за изграждането на разк-
лонението от "Турски поток"
към България и Сърбия,

което страната ни предлага
да се нарича "Балкански
поток". Проектът се изг-
ражда по всички европейс-
ки изисквания и чрез
свързването му с газов
хъб "Балкан" ще гарантира
стратегическата роля на
България на европейската
газова карта, заяви Цвета
Караянчева. Руският
премиер Дмитрий Медве-
дев приветства работата
по изграждането и разши-
ряването на газовата
инфраструктура в Бълга-
рия и региона и изрази
задоволство, че България
ще участва в реализация-
та на разклонението на
"Турски поток" и в транзи-
та на газ. Освен това
руският премиер потвърди,
че "Росатом" ще се включи
в процедурата за избор на
стратегически инвеститор
за АЕЦ "Белене".

По време на разговора
Цвета Караянчева и Дмит-
рий Медведев  обсъдиха
възможностите за увеличе-
ние на стокообмена между
двете страни и отбелязаха,
че най-важното в отношени-
ята между България и Русия
са контактите между хората.
В края на срещата руският
премиер изпрати поздрав-
ления на българския си
колега Бойко Борисов.ççççç

бъде реализиран напълно
на пазарен принцип и
България няма да предос-
тавя държавни гаранции
или договори за изкупува-
не на електроенергия на
преференциални цени. На
масата на диалога винаги
се намира най-добро
решение за народите на
всички страни, отбеляза
председателят на Народно-
то събрание Караянчева.
По думите й разклонение-
то към България на "Турски
поток" може да се нарича
"Балкански поток". Строе-
жът ще е в съответствие с
Третия енергиен пакет на
ЕК, добави тя. Председате-
лят на Народното събра-
ние и руският външен
министър обсъдиха разви-
тието на туризма. Като
пример Цвета Караянчева
отново посочи увеличения
брой на изнесените бюра
за издаване на визи на
руски туристи.
Оптимисти сме за
развитието на двустран-
ните отношения между
България и Русия

Това беше общото
послание на председателя
на Народното събрание
Цвета Караянчева и
министър-председателя на
Руската федерация Дмит-

Срещата на Цвета Караянчева с
Лавров (горе) и Медведев
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Събития

� 678 г. -  Агатон (по
произход грък) е избран за
римски папа на 100-
годишна възраст.
� 1709 г. - Император
Петър Велики разбива
армията на краля на
Швеция Карл XII в битката
при Полтава (нов стил 8
юли).
� 1898 г. - Завършва
първото в света самотно
околосветско плаване на
Джошуа Слоукъм от Нова
Шотландия, Канада.
� 1905 г. - Екипажът на
руския боен кораб "Потьом-
кин" въстава срещу репре-
сивното отношение на
офицерите си.
� 1945 г. - Йосиф Сталин е
обявен за генералисимус на
СССР.
� 1954 г. - Първата в
света атомна електрическа
централа е пусната в
експлоатация край град
Обнинск, недалеч от
Москва.

Родени

� 1909 г. - Крум Григоров,
български писател
� 1910 г. - Павел Батицки,
съветски маршал
� 1929 г. - Доньо Донев,
български карикатурист и
режисьор-аниматор
� 1955 г. - Изабел Аджани,
френска актриса
� 1983 г. - Алсу, руска
певица от волжко-български
произход

Починали

� 1574 г. - Джорджо
Вазари, италиански худож-
ник и архитект
� 1944 г. - Лиляна Димит-
рова, българска антифашис-
тка
� 2001 г. - Джак Лемън,
американски актьор
� 2001 г. - Туве Янсон,
финландска писателка
� 2002 г. - Георги Соколов,
български футболист
� 2012 г. - Свобода
Бъчварова, българска
писателка и сценаристка

Íà òîçè äåí

"Надвзетите пари ще ни
бъдат удържани от следва-
щата субсидия. Към края
на  миналата година
имаме 6 млн. лв., но ние,
за разлика от ГЕРБ, не си
държим парите на влогове
за лихви." Това каза пред-
седателят на НС на БСП
Корнелия Нинова пред
журналисти в парламента.
Тя добави, че  тези пари
са похарчени за европейс-
ката кампания - 2 млн. лв.,
старта на Българска сво-
бодна телевизия - около 1,
5 млн. лв., и средствата
за издръжка на структури-
те. Корнелия Нинова при-
помни, че БСП е иниции-
рала срещи с другите
парламентарни партии за
определяне на размера на
партийните субсидии още
преди седмица, но ГЕРБ и
ОП са отказали,  и доба-
ви, че представители на
левицата ще участват в
бъдещите разговори.
"Смятаме, че това е разум-
но - да седнем, с аргумен-
ти и без емоции да обсъ-
дим в две посоки. Да не
допускаме частни интере-
си да си купуват партии и

Ñîöèàëèñòèòå íàñòîÿâàò çà ïðîãðàìà
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да диктуват политиката в
България, но и да нама-
лим субсидията, така че
обществото да се успо-
кои, че партиите не хар-
чат излишни пари", заяви
лидерът на левицата.
"Ние внесохме предложе-
ние за намаляване на
ДДС за храни и лекарст-
ва, затова не приемаме,
че такова няма да има",
каза още Корнелия Нино-
ва и обърна внимание, че
тези мерки са добра
европейска практика.
Лидерът на социалистите
подчерта, че левицата ще
продължава да отстоява
тази политика.

Изпълнителното бюро
на БСП проведе работна
среща с областното ръко-
водство на БСП-Сливен и
общинските председатели
на партията в Сливен,
Нова Загора, Твърдица и
Котел. "Направихме прег-
лед на състоянието на
общините и начертахме
решения по наболелите за
хората въпроси. Областта
се нуждае от инвестиции и
производство. Средства
има, но условията ограни-

чават достъпа до тях и
парите не стигат до хора-
та", заяви след срещата
лидерът на БСП Корнелия
Нинова. Тя отбеляза, че от
средствата по програма
"Региони в растеж" се
възползват само големите,
а така стои и въпросът по
Програмата за развитие
на селските райони,
където малките населени
места също не могат да се
включат заради наложени-
те им ограничения. "Това
задълбочава различията,
стимулира обезлюдяването
на селата и съсредоточава
хората в големите градове.
С колегите обсъдихме
възможните решения. Те

са две: или програмата
"Региони в растеж" да се
раздели на две - за голе-
ми и за малки, или Прог-
рамата за развитие на
селските райони да разши-
ри обхвата си и към
малките. Регионалните
различия в България са
едни от най-драстичните в
Европа", коментира Корне-
лия Нинова. На срещата
беше изтъкнато, че кохези-
онната политика е насоче-
на тъкмо към преодолява-
не на тези различия и е
недопустимо да не се
използва тази възможност.
Тези въпроси са част от
платформата на БСП за
местните избори. ç

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"На срещата, която инициирахме в
Народното събрание и на която не при-
състваха представителите на другите по-
литически сили, експертите казаха, че
подпомагането на партиите от държа-
вата задължително гарантира сигурност
на политическия живот", каза пред БНТ
народният представител от ПГ на "БСП
за България" Пенчо Милков. Той доба-
ви, че държавната субсидия за полити-
ческите партии е нужна за организаци-
онния им живот, за достигане на поли-
тиките до гражданите в кампаниите и
да се освободят от зависимости от род-
ни бизнесмени, международни корпо-
рации и чужди сили, които прокарват
вредни за страната ни интереси. "БСП
казва - да се вслушаме в експертите.
Те обясняват, че е нужна регресивна
скала на субсидиране. В Германия до 4
милиона гласа партиите получават ед-
ни суми, а тези, които имат над 4 мили-

ÁÑÏ å ïðîòèâ áåçàëòåðíàòèâíîòî, ñâîáîäíî ÷àñòíî ôèíàíñèðàíå íà ïàðòèèòå

она гласа, получават по-малка сума. Има
добри модели в Европа, които са спра-
ведливи и дават възможност на малки-
те партии за равно участие", поясни
Милков. "Ние сме за намаляване на пар-
тийните субсидии. Има очакване от об-
ществото и напрежение по темата. Но
няма как подобен законопроект да се
внесе в 9 часа сутринта в НС и в 11 да

е в бюджетната комисия, без общест-
вено обсъждане и оценка за въздейст-
вието", категоричен беше той.

Милков обясни още, че БСП е кате-
горично против въвеждането на безал-
тернативно, свободно частно финанси-
ране на партиите. По думите му в Евро-
па има ограничение в крайната сума,
която може да бъде достигната от юри-
дически лица. "БСП подготви законоп-
роект за субсидиране на сума - наполо-
вина на досегашната, а именно 6 лева
на глас", каза Милков. Той добави, че
един опростенчески модел с финанси-
ране, което да е еднакво за всички, би
ощетил малките партии и ще създаде
чувството за несправедливост. "Аз съм
убеден, че това е акция. Това се прави с
ясната цел да се ограничи левицата, как-
то и дясната извънпарламентарна опо-
зиция за предстоящия вот", категоричен
беше Пенчо Милков. ç

"За изборите ще работим близо
до хората. Затова са и изнесените
заседания на ИБ на БСП", заяви
секретарят на НС на БСП Вяра
Емилова пред радио "Фокус". "На-
шата цел е до края на август - на-
чалото на септември да се срещ-
нем с всички наши структури, да
видим проблемите и да търсим ре-
шения, да очертаем кандидатите ни
за общински съветници, за кмето-
ве, за да може партията да бъде
подготвена за предстоящия вот",
обясни тя. Емилова подчерта, че
първото изнесено заседание е про-
ведено в Ямбол, защото там БСП
има много добри резултати на из-
борите и това е като реверанс към
организациите и жест на благодар-

ност. "Европейските избори прик-
лючиха, но ни предстои по-голяма
и важна битка - местните избори.
Изнесените заседания на бюрото
са традиция и отново се подновя-
ва", каза още тя.

Вяра Емилова припомни, че
БСП има управленска програма, по

която работи през изминалата го-
дина и половина - "Визия за Бъл-
гария". "Идеята е всяка една общи-
на да разработи своя "Визия". Вче-
ра очертахме визията за Ямбол -
цялата област и конкретните об-
щини, като в нея ще бъдат включе-
ни и добрите практики, които при-
лагат нашите кметове - безплатни
детски градини, превоз на учени-
ци до училищата, дърва за огрев.
В управленските ни програми ще
заложим на социална политика и
на икономическото развитие на съ-
ответните райони", подчерта сек-
ретарят на НС на БСП. Емилова
посочи, че до края на юли БСП
трябва да е готова със своята пре-
дизборна платформа. "На местни-

те избори ще заложим на добри
кандидати и качествени хора в лис-
тите, както и на политиката, която
е в интерес на хората", категорич-
на е тя. По нейните думи пробле-
мите по места са много - обезлю-
дяването, ниските доходи, безра-
ботицата, липсата на инвестиции в
малките населени места. "Продъл-
жаваме да търсим решения. Забе-
лязваме, че където кметът е от
ГЕРБ, общината се управлява ед-
нолично, правят се назначения са-
мо на партийни членове на ГЕРБ,
а всички останали се чудят по ка-
къв начин да преживяват и единс-
твеният изход, който намират, е Тер-
минал 1 и 2 или търсене на реше-
ние в по-големите градове. ç
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Пенчо Милков

Вяра
Емилова
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Много добра и качестве-
на продукция от кайсии
отчита в началото на
прибирането на плодовете
ЗК "Нива - 93".  Коопераци-
ята обхваща седем села в
Силистренска област -
Проф. Иширково, Смилец,
Йорданово, Брадвари,
Сърпово, Казимир, Ламб-
риново. В нея се обработ-
ват 30 000 дка земя, като
2000 от тях са трайни
насаждения. Най-голям дял
от овошките заемат кайси-
ите, които са традиционни
за региона. В момента в
кооперацията е започнало
прибирането на ранните
сортове, заложени на
общо 1300 дка. Първата
реколта е предназначена
за вътрешния пазар.

"Очертава се труден
пазар. Очакваме да доби-
ем общо 2000 тона от 1300
дка, но отново няма цена.
50 % от заявките за наша-
та реколта бяха за ракия,
но и те започнаха драстич-
но да намаляват", каза

Европейската комисия
одобри Националната прог-
рама по пчеларство на Бъл-
гария за периода 2020-2022
г. Общият й бюджет  в раз-
мер на 6,4 млн. лв. за всяка
една от трите години на при-
лагането. През сегашния 3-
годишен период бюджетът е
4 578 590 лв. за всяка годи-
на.50% от средствата са от
Европейския фонд за гаран-
тиране на земеделието и 50%
от националния бюджет.
Всички мерки, прилагани до
момента са включени в Прог-
рамата, и са  предвидени и
нови мерки за подпомагане.

За първи път ще се фи-
нансират разходи за подвиж-
но пчеларство. Това ще га-
рантира разнообразна паша
за пчелните семейства и ще
повиши добива на пчелен
мед и пчелни продукти. Ос-
вен това, ще се запази съ-
ществуващото биоразнооб-
разие от растителни и дър-
весни видове у нас. Ще про-
дължи и подпомагането за
закупуване на нов прикачен

ÅÊ îäîáðè ïî-âèñîê
áþäæåò çà ï÷åëàðñêàòà
íè ïðîãðàìà ïðåç
2020-2022 ã.

Комбайните временно
спряха работа заради
дъждовете

Дъждовете, които обхванаха
цялата страна спират временно
жътвата. В повечето земеделски
блокове, особено в Южна Бълга-
рия вече е приключила жътвата на
ечемик, но в самото начало на жът-
вата на пшеница - дъждовното вре-
ме променя плановете на земедел-
ците. Тежките комбайни не могат
да влязат в нивите за жътва, тъй
като вече е много кално. Ще са
нужни около 3 дни слънчево вре-
ме за да изсъхне почвата и жътва-
та да продължи нормално.

Заради валежите се очаква по-
вишена влажност на зърното, но
все още няма рискове от неговото
увреждане. Въпреки това се очак-
ва ожънатото зърно да бъде пре-
карано през зърносушилни. Сред-
ните добиви от ечемик - реколта
2019 за Южна България са около
380-400 кг от дка., при пшеница-
та между 500-550 кг, като на мес-
та зърнопроизводители регистри-
рат и по 700-800 кг от дка.

В България изкупната цена на
пшеницата от реколта 2019 върви
на нива от 280 до 295 лв. за тон
без ДДС от склад на зърнопроиз-
водителя. За доставките близо до
пристанища, цената скача до 300-
310 лв. за тон.

В районите на Шабла
и Каварна жънат от
300 до 500 кг хлебно
зърно от дка

Жътвата на пшеница в Добрич-
ка област започна. Реколтата от пър-
вите декари вече е прибрана в край-
морските общини Шабла и Кавар-
на. "Заради трайното засушаване, за-
почнало през есента, продължило
през цялата зима и пролетта, пше-
ницата узря бързо, но посевите не
са в добро състояние", заяви за Аг-
ри.БГ агрономът Ивайло Цанев.  Фер-
мерът разказва, че за последните
два месеца в землището на шаб-
ленското село Захари Стояново,

Ðåêîëòà 2019: Ñòàðò íà æúòâàòà íà ïøåíèöà

пред Агри.БГ Величка
Славова, председател на
ЗК "Нива - 93".

По думите й от 5-6
години цената на кайсиите
е една и съща, а в същото
време цената на труда
постоянно се качва. "Иска-
ме по 0,35 лв./кг кайсии за
ракия, но все още купува-
чите не са потвърдили. На
практика при цена под 30
стотинки ние дори няма
смисъл да ги обираме",
коментира тя. В момента
за вътрешния пазар изкуп-
ната цена на кайсиите е 1
лв./кг, а за преработка -
0,80 лв./кг. Близо 20 000
дка са насажденията с
кайсии в Силистренска
област.

Продукцията е много
добра, опазена, чиста и
здрава, но трудно се
търгува. Сега кооперацията
разчита единствено на
договорите с хладилните
предприятия, които са
потвърдили изкупуването
на кайсиите.  "Партньорите,

с които работим и които
замразяват и сушат плодо-
ве, също имат объркани
пазари и свиха с 50 %
продукцията, която изкупу-
ват. Затова през предход-
ната година нашите плодо-
ве отидоха за ракия. Няма
кой да преработва кайсии-
те за сладка, конфитюри
или сокове. Преди години
голяма част от нашата
продукция отиваше за
производство на детски
храни, сега вече и това не
се случва", разкрива
Величка Славова.

110 дка са площите с
череши в кооперацията.
Беритбата им вече е

приключила. И при тази
реколта 70 % е предназна-
чена за изваряване на
ракия заради липсата на
пазар.  "Цената е ниска,
много малко количество
череши отиде на вътреш-
ния пазар и за преработ-
ка", допълни Величка
Славова.  При черешите в
региона тази година е
имало и друг проблем.
Честите превалявания в
Силистренско са довели до
гниене. Досега кооперация-
та е прибрала зърното от
ечемик и е готова да
започне жътвата на пшени-
цата. Дъждовете тези дни
обаче спират кампанията. ç
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където е разположено стопанството
му, са паднали едва 15 литра/кв. м
дъжд.

"Посевите си останаха недоб-
ре гарнирани и това е причина за
ниските добиви - от 300 до 500
кг/дка, но ние и не очаквахме по-
вече заради състоянието на пше-
ницата", допълва младият агроном.
Общо 9000 дка са житните поле-
та. За прибирането на реколтата
от тях в нивите са вкарани чети-
ри зърнокомбайна и всички на-
лични трактори и ремаркета.

Средният добив в община Шаб-
ла засега е 490 кг/дка, а в съседна-
та община Каварна - 540 кг/дка.

Ожънати са малко над 1% от
засетите през есента 1,300 млн.
дка пшеница. Миналата година
средният добив в Добруджа въз-
лизаше на 600 кг/дка, а в оста-
налите части от страната беше с
около 100 кг/дка по-малко.

Половината от ечемика в Доб-
ричка област вече е прибран по
складовете. Средният добив се
оценява на 538 кг/дка, показва
справката на Областната дирек-
ция "Земеделие".

В крайморските общини Шабла
и Каварна, които първи започнаха да
прибират реколтата от ечемик, вече
са към края на кампанията. В Балчик
и Генерал Тошево ечемикът е приб-
ран на две трети. Общо 20 000 дка с
тази култура заложиха стопаните от
Добруджа през есента.

В Русенско засега
прибират средно по
535 кг от дка

Жътвата на пшеница в Русен-
ско започна със среден добив от
535 кг/дка. Това съобщи за БТА
директорът на областната дирек-
ция "Земеделие" в Русе Борисла-
ва Братоева.  Тя обясни, че са
ожънати 45 900 дка, като общо
605 915 дка са засетите с пше-
ница площи в областта.

Братоева каза, че половината от
ечемика в региона вече е прибран.
От засети 41 247 дка са ожънати 22
250 дка, а средният добив е 589 кг/
декар.  В региона са засети и 97

610 дка с рапица, като са ожънати
1496 дка. Средният добив е 467 кг/
декар.  Братоева коментира, че все
още е рано да се прави съпоставка
с миналогодишните добиви.

В Разградско средни-
ят добив е 580 кг
от дка

Ожънати са първите площи с ече-
мик и пшеница в област Разград,
съобщи за БТА Кремена Тихолова,
главен секретар в областната дирек-
ция по земеделие. Жътвената кам-
пания на ечемика върви във всички
общини в областта, като вече е приб-
рана реколтата от 9010 дка или 19
процента от общо засетите 47 233
дка в региона. Средният добив за-
сега е 587 килограма от декар, по-
добър в сравнение с този през ми-
налата година. Произведената про-
дукция зърно е 5286 тона.

Жътвата на пшеницата в об-
ластта започна със среден добив
от 580 килограма от декар. Ком-
байните са навлезли най-рано в
пшеничните масиви в землището
на община Исперих, където са ре-
колтирани и първите 1000 дка.
Площите с хлебната култура в се-
демте общини на област Разград
през тази година надхвърлят 493
200 декара, обясни Тихолова.

През миналата стопанска годи-
на жътвата на ечемика в региона е
завършила със среден добив от 525
килограма от декар. Средно от де-
кар пшеница земеделските произ-
водители са ожънали по 548 килог-
рама зърно, сочи справка на земе-
делската дирекция. Произведеното
количество жито в областта тогава

е била 257 854 тона, а добивите от
ечемика, получени от стопаните е
възлизала на 19 463 тона. Реколти-
раните площи с пшеница през из-
миналата жътвена кампания в об-
ласт Разград са били 470 403 дка, а
ожънатите с ечемик масиви - 37 086
дка, показват още данните на Об-
ластната дирекция по земеделие.

450 кг от дка отчитат
в Търговищко

Започна жътвената кампания в
Търговищко. Прибира се реколтата
от ечемик и пшеница в три от петте
общини на областта. В Антоновско
и Омуртагско традиционно жътвата
започва по-късно, съобщи дирек-
торът на Областната дирекция "Зе-
меделие" Севда Ерменкова.

В областта през тази година с
пшеница са засети 375 042 дка.
Вече са реколтирани първите 2000
дка, като производството е 900 то-
на. В началото на кампанията сред-
ният добив е 450 кг/дка, съобщи-
ха от земеделската дирекция.

Девет зърнокомбайна прибират
реколтата от ечемик. При тази кул-
тура кампанията е по-напред - ожъ-
нати са 9255 дка от обща засети-
те в петте общини в областта 36
027 дка. Кампанията започва при
среден добив от декар 492 кг.

И при двете култури няма про-
паднали площи, допълват от ОД "Зе-
меделие". Според Ерменкова на мес-
та се наблюдава полягане на посе-
вите от пшеница и ечемик. Причи-
ната, от една страна, е едностран-
чивото азотно торене в големи до-
зи, а от друга - обилните валежи,
придружени със силен вятър. ç

инвентар за подвижно пче-
ларство (ремаркета, плат-
форми), прилагано и в пред-
ходната програма. Включени
са и дейности за обучения
на пчелари. По Програмата
ще се финансира и провеж-
дането на базари, на които
местни пчелари ще могат да
предлагат продукцията си, с
цел популяризиране и уве-
личаване на потреблението.

Отново ще се подпомага
ефективната борба с иконо-
мически значимите заболя-
вания по пчелите - вароато-
за и нозематоза, като  ще
се финансират изследвани-
ята. Проверките за остатъч-
ни количества вещества от
пестициди в хранителните за-
паси (мед, прашец) и пести-
циди в пчели от райони с ин-
тензивно земеделие също ще
бъдат допустими.

По Националната прог-
рама ще се предоставят
средства за инвентаризация
на съществуващата у нас
медоносна растителност, с
цел по-равномерно разпре-
деление на броя на пчел-
ните семейства според ви-
да паша. ç
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Всички ученици, които са
завършили средното си обра-
зование тази година и са се
дипломирали, но не са започ-
нали работа веднага, трябва
сами да внасят здравните си
осигуровки, напомня Нацио-
налната агенция за приходи-
те. Същото важи и за зрелос-
тниците, които са приети за
редовни студенти, за месеци-
те преди началото на лекции-
те. Причината е, че през лет-
ните месеци те не попадат в
нито една от двете категории
- ученици или студенти, чиито
осигуровки се поемат от
държавния бюджет. Сумата
за здравни осигуровки през
2019 г. е 22.40 лв. на месец.

Декласираната фирма
за продажба на електрон-
ни винетки "Телетол" АД,
която трябваше да бъде
конкуренция на "Интели-
гентни трафик системи"
АД, обвини Пътната аген-
ция в лъжа и създаване
на изкуствен монопол на
пазара. На пресконферен-
ция вчера акционерите в
отстраненото дружество
обявиха, че целият процес
до получаването на разре-
шение да се включат на
пазара е било твърде
дълго и трудно, а в край-
на сметка АПИ дори не ги
е уведомила лично, че им
прекратява договора.
"Регистрационният процес
трябваше да стартира в
началото на 2019 г. Доку-
ментацията за кандидатст-
ване за национален
доставчик на услуги обаче
беше качена на сайта на
АПИ доста по-късно",
обясни Лиляна Деянова от
"Телетол" и продължи:
"Процесът трябваше да
трае 2 седмици и да се
даде възможност на
всички желаещи фирми да
продават е-винетки. При

нас този процес отне 6
месеца, а цялата процеду-
ра може да се определи
като административен
шок". По нейните думи
договорът с първия дос-
тавчик на услугата е
сключен един ден преди
официалните документи да
са били качени на сайта
на АПИ. "Реално монопо-
листът на пазара работи
неправомерно", казва тя.

Договорът между
Пътната агенция и "Теле-
тол" е сключен на 15 май,
а причината, която изтък-
наха от компанията, е, че
през последните месеци в
комуникацията са включе-
ни и европейски институ-
ции, "които бяха запозна-
ти с грубото нарушаване
на законодателството от
страна на АПИ". Според
нея в момента пазарът на
е-винетки в България е
монополизиран, тъй като
да работи е допусната
само "Интелигентни тра-
фик системи" АД. Освен
това декласираната фир-
ма е предложила да
работи срещу 5% комиси-
она, докато в момента

единствената допусната
фирма доставчик работи
срещу 7%.

От "Телетол" разказаха
и за странна ситуация,
при която от АПИ са им
дали грешен човек за
контакти по време на
процеса по кандидатства-
не за национален достав-
чик на услугата. "Бяхме
лъгани шест месеца и ни
бяха давани имена от
АПИ, които не съществу-
ват", каза Лиляна Деяно-
ва. На 20 юни Агенция
"Пътна инфраструктура"
(АПИ) обяви с прессъоб-
щение, че няма да позво-
ли на "Телетол"  АД да
продава е-винетки заради
оперативна несъвмести-
мост с тол системата.
Фирмата обяснява обаче,
че дори не са им дали
достъп до системата, за
да разберат дали са
съвместими. "Искаме да
подчертаем, че в рамките
на един месец от подпис-
ване на договора до
момента сме изпратили
десет запитвания и всеки
път ни беше отказван
достъп до системата.

Îáâèíèõà ÀÏÈ â ëúæà è ïîääúðæàíå
íà èçêóñòâåí ìîíîïîë
Äåêëàñèðàíàòà ôèðìà "Òåëåòîë" òâúðäè, ÷å íå å
ïîëó÷èëà äîñòúï äî ñèñòåìàòà è íå å èìàëà
âúçìîæíîñò äà ïîêàæå òåõíè÷åñêîòî ñè ðåøåíèå

Àáèòóðèåíòèòå
òðÿáâà äà çàïî÷íàò
äà ñå îñèãóðÿâàò
çà çäðàâå

Лично Олег Асенов каза,
че доставчикът - австрийс-
ката "Капш", не предоста-
вя достъп до системата",
обясни Деянова.

"Телетол" ще сезира
прокуратурата за действи-
ята на директора на
Национално тол управле-
ние Олег Асенов за прес-
тъпление по длъжност.
"Ще пуснем сигнал и до
председателя на АПИ.
Искаме да уведомим и
премиера Бойко Борисов,
защото считаме, че има
условия за загуба на
суверенитет на цяло едно
министерство", обясни
Лиляна Деянова.

Софтуерната компания
обяви още преди месеци,
че иска да направи систе-
мата за продаване на
винетки достъпна като
позволи на сайтове и
магазини да предлагат
стикерите. Освен това
"Телетол" обясни, че е
разработил и решение,
при което, когато объркаш
регистрационния номер на
колата си, да не плащаш
повторно винетка, какъвто
е случаят в момента. ç

В тези случаи завършили-
те своето средно образование
трябва да подадат декларация
образец 7 - за възникване на
задължение за внасяне на
здравноосигурителните внос-
ки. Документът се подава до
25-о число на месеца, след-
ващ месеца, през който е въз-
никнало задължението за оси-
гуряване. Приходната адми-
нистрация предупреждава, че
ако не бъдат внесени три
вноски, здравните права на
младежа ще бъдат прекъсна-
ти и той ще загуби достъпа си
до здравни услуги.

В рубриката "Здравно оси-
гуряване" на интернет стра-
ницата на НАП е поместена и
информацията за попълване
и подаване на декларация об-
разец 7, както и образец на
формуляра, който може да
бъде изтеглен. Подаването на
декларацията може да стане
в офис на НАП, по пощата с
обратна разписка или по
електронен път чрез персо-
нален идентификационен код
(ПИК), който се получава без-
платно от офис на приходна-
та агенция.

Проверка дали здравноо-
сигурителните права са пре-
къснати може да се направи
чрез електронната услуга на
НАП - "Здравноосигурителен
статус" на страницата на аген-
цията: www.nap.bg.

За вноски, които не са
направени в срок, се начис-
лява лихва. Справка за раз-
мера на дължимите здравно-
осигурителни вноски и лихви-
те към тях може да се напра-
ви на страницата на НАП чрез
електронната услуга "Здравно-
осигурителен калкулатор". ç

Кредитиращата компа-
ния "Агрион Финанс" разра-
боти серия финансови про-
дукти за малките и средни
земеделски производители
и собствениците на земя.
Дружеството предлага на
пазара ипотечни кредити и
кредити за оборотни сред-
ства и лизинг на земя, къ-
дето процедурата е макси-
мално облекчена, а сроко-
вете значително съкратени
спрямо условията на дру-
гите кредитни институции.
Информация за пълните ус-
ловия на финансовите про-
дукти на "Агрион Финанс"
може да бъде намерена на
сайта на компанията на ад-
рес https://www.agrion.bg/
bg/finance/, на националния
телефон 0800 111 66 или във
всеки един от офисите
на дружеството в цялата
страна.

Сред най-предпочитани-
те услуги е лизингът на зе-
мя, категорични са от ком-
панията. Дружеството дава
възможност на клиентите си
да получат до 100% финан-
сиране от размера на па-
зарната оценка на земята,
която са си избрали да ку-

„Àãðèîí Ôèíàíñ“ ïðåäîñòàâÿ ëèçèíã íà çåìåäåëñêà çåìÿ
ïî îáëåê÷åíà ïðîöåäóðà
Êîìïàíèÿòà îñèãóðÿâà îáîðîòíî
ðåôèíàíñèðàíå äî ðàçìåðà íà âå÷å
ïîãàñåíàòà ãëàâíèöà ïî òåêóù ëèçèíã

пят. "Агрион Финанс" гаран-
тира прозрачна лихва и яс-
ни правила за целия пери-
од на кредита, който може
да достигне 10 години. Не
се изисква самоучастие на
лизингополучателя, поясни-
ха от "Агрион".

Дружеството не удържа
таксата за разглеждане на
документите, няма такса ан-
гажимент и за оценка на
обезщетението. Пазарната
оценка на желаната земе-
делска земя се извършва от
експертите на "Агрион" и е
абсолютно безплатна за ли-
зингополучателя. Ако тя съв-
пада с цената на парцела,
фермерът не дължи първо-
начално плащане, а директ-
но започва да погасява ли-
зингови вноски.

Максималният размер
на кредита не зависи от
размера на дохода на фи-
зическото лице, а се опре-
деля от стойността на имо-
та, който се предоставя за
обезпечение. Предвидена е
и опция дружеството да фи-
нансира разходите по прех-
върлянето на имота. Това
според експертите е сери-
озно облекчение за ферме-

рите, особено за малките и
средните производители.
На практика до сключване-
то на договора за лизинг
фермерите нямат абсолют-
но никакви разходи и не
влагат собствени пари. Гра-
тисният период по главни-
цата е 12 месеца, а погаси-
телният план се определя
индивидуално, в зависи-
мост от специфичните нуж-
ди на лизингополучателя.

За физическите лица е
предвидена възможност и
за оборотно рефинансира-
не до размера на вече по-
гасената главница по текущ
лизинг. Така лизингополуча-
телят може да получи до-
пълнително финансиране,
без да е необходимо анек-
сиране. Сключването на
договора за предоставяне
на оборотните средства
става без да е необходимо

допълнително обезпечение.
Условията и възможнос-

тите за финансиране са
разработени така, че да об-
хващат максимално потреб-
ностите и изискванията на
малките и средни земедел-
ски стопани, и притежате-
лите на земя, които често
са лишени от финансиране.
"Щастливи сме, че все по-
вече начинаещи и малки
фермери се обръщат към
нашите продукти и ние им
помагаме да започнат раз-
виването на сериозно зе-
меделие по европейски
стандарти", казаха от "Агри-
он Финанс". Улесненият
достъп до кредитиране поз-
волява на земеделските
стопани да бъдат много по-
гъвкави и конкурентноспо-
собни на пазара, категорич-
ни са експертите в агросек-
тора. ç
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Проектът „КООПЕРАЦИИТЕ - Устойчив бизнес
в полза на обществото“ - социална отговорност

и популяризиране на кооперативната идея

От началото на 2018 г. Цент-
ралният кооперативен съюз и
членуващи в него кооперативни
организации реализират проект
под мотото "КООПЕРАЦИИТЕ - ус-
тойчив бизнес в полза на об-
ществото", насочен към популя-
ризиране и изпълнение на 17-те
Цели за устойчиво развитие, ут-
върдени от Организацията на обе-
динените нации (ООН) през
2015 г. Целта на проекта е чрез
своите специфични и признати в
целия свят кооперативни прин-
ципи и ценности потребителните
кооперации в България да анга-
жират вниманието на обществе-
ността към целите и да участват
пряко в тяхното постигане като:
� предоставят сигурни и

качествени храни на достъпни
цени;
� образоват потребителя и

младите хора относно необходи-
мостта от здравословно хранене
и здравословен начин на живот;
� насърчават децата за при-

добиване на добро образование;
� участват активно в живо-

та на местните общности.
Проектът се реализира чрез

няколко отделни инициативи, ко-
ито осъществяват определени со-
циални цели и ангажират раз-
лични социални групи.

Честването на 96-тия Меж-
дународен кооперативен ден и
24-я Ден на кооперациите в ООН
през 2018 г. се превърна в пър-
вата инициатива, с което про-
ектът стартира. Празникът се от-
беляза на 7 юли 2018 г. и про-
тече под мотото "КООПЕРАЦИИ-
ТЕ - устойчив бизнес в полза
на обществото". Чрез различни-
те мероприятия, които се про-
ведоха в страната, кооператив-
ните организации заявиха своя-
та позиция, свързана с пости-
гането на:
� Цел 8: Сигурна работа и

икономически растеж

100 кооперативни организации от
цялата страна, а със събраните
средства бяха закупени основни
хранителни продукти с марката
КООП, които бяха дарени на Сдру-
жение SOS детски селища - Бъл-
гария, Център за специална об-
разователна подкрепа в гр. Куб-

� Цел 12: Отговорно потреб-
ление
� Цел 11: Устойчиви градо-

ве и общности
� Цел 9: Иновации инфрас-

труктура
� Цел 7: Възобновяема

енергия
� Цел 17: Партньорство за

целите.
По този начин вниманието на

местните общности беше насо-
чено към кооперативната идея,
кооперациите и тяхното място в
социалната и икономическа
структура и устойчивост.

Третата Благотворителна
кампания "КООП=COOP: Да изг-
радим по-добър свят СЕГА" бе
втората инициатива, с което ко-
оперативните организации се
включиха в проекта. Миналого-
дишната кампания беше свър-
зана с изработката на реклам-
ни футболни топки и рекламни
материали, за чиято визия бя-
ха използвани 17-те цели за
устойчиво развитие.

Закупените от кооперативни-
те организации футболни топки
и рекламни материали бяха из-
ползвани като подаръци и наг-
ради при организирани тържест-
ва и мероприятия и продавани в
част от търговските обекти. Кам-
панията беше подкрепена от над

Уважаеми читатели на вестник "Земя", как-
то вече анонсирахме започваме да Ви предс-
тавяме целите за устойчиво развитие на об-
ществото до 2030 г. и приноса на кооперации-
те в тяхното изпълнение. Днес ще Ви разка-
жем за проекта, чрез който ЦКС и български-
те кооперации се включиха в платформата
"Co-ops for 2030" и заявиха своята ангажира-
ност към изпълнението на 17-те Цели за ус-
тойчиво развитие на ООН.

курса бе включена темата за
бранда БИО КООП. Участниците в
конкурса предложиха лесно раз-
познаваеми кооперативни обек-
ти, фокусирани върху био и здра-
вословни храни на достъпни це-
ни, които са част от веригата
КООП.

Вторият етап включваше про-
веждане на национална кампа-
ния "На училище с КООП: Спор-
туваме редовно и се храним здра-
вословно", чрез която стартът на
учебната 2018/2019 г. също се
включи в проекта. В кампанията
взеха участие кооперативни ор-
ганизации от цялата страна, ко-
ито организираха празници в тър-
говските обекти КООП или учи-
лищата, с които си партнират.
Чрез тях малчуганите научиха, че
здравословното хранене и редов-
ното спортуване вървят ръка за
ръка по пътя към доброто здра-

оперативните принципи и цен-
ности, но са и център за соци-
ални контакти и срещи, чрез
който кооперативните организа-
ции полагат активни грижи за
своите членове и клиенти и по-
пуляризират сред тях здравос-
ловния начин на живот.

Инициативите по проекта
"КООПЕРАЦИИТЕ - устойчив биз-
нес в полза на обществото" бя-
ха отразени в националните все-
кидневници "24 часа" и "Земя",
в интернет страниците и социал-
ните мрежи на кооперативните
организации и ЦКС, както и в
ефира на Дарик радио. Благода-
рение на активното популяризи-
ране чрез масовите канали за
комуникация, инициативите, реа-
лизирани по проекта се подкре-
пиха по-широко от местните об-
щности.

Така проектът "КООПЕРАЦИ-
ИТЕ - устойчив бизнес в полза
на обществото" присъедини Цен-
тралния кооперативен съюз към
134-те кооперативни организа-
ции от цял свят, които до този
момент са поели 240 ангажи-
мента в изпълнение на Целите
за устойчиво развитие. Реали-
зацията на проекта и различни-
те му инициативи са доказател-
ство за потенциала на идеята
да се превърне в устойчив со-
циален бизнес модел и дългос-
рочен финансов план. След ре-
гистрацията си в платформата
"КООП за 2030" ЦКС и коопе-
ративните организации имат ан-
гажимента да докладват перио-
дично за своя напредък в реа-
лизирането на отделните стра-
тегически цели, което гаранти-
ра устойчивостта на проекта и
популяризирането му във всич-
ки региони на Международния ко-
оперативен алианс.

ЦКС, кооперативните органи-
зации от състава му и реализи-
раният от тях проект "КООПЕРА-
ЦИИТЕ - устойчив бизнес в пол-
за на обществото" бе отличен
от Министерството на труда и
социалната политика с Почетен
плакет в категория "Социално
включване". Този приз е дока-
зателство за социалната анга-
жираност на кооперациите, а
провежданите инициативи въз-
питават сегашните и бъдещи по-
коления в икономическо и об-
ществено поведение, което е на-
сочено към обединяване на уси-
лията за постигане на повече
ползи за общностите и социал-
но уязвимите групи. Това е и ос-
новната задача, заложена в из-
пълнението на Целите за устой-
чиво развитие - постигане на
благополучие за всеки глажда-
нин на света и премахване на
пречките за постигане на ра-
венство на всички нива. Имен-
но насочването на вниманието
към социалните групи в нерав-
ностойно положение е първата
крачка към постигането на едно
единно и устойчиво общество,
което да положи основите на
един по-добър и мирен свят.

Дирекция
"Кооперативна

политика и ЕП"

ве и имаха възможност да се
включат в множество спортни иг-
ри като футбол, баскетбол, те-
нис на маса и др. На специално
обособени здравословни щандо-
ве, родителите и децата дегусти-
раха различни видове здравос-
ловни храни, подходящи за уче-
нически обяд.

Конкурсът "Академия градът"
и празниците за първия учебен
ден събудиха интереса на мла-
дите хора и привлякоха много
деца, ученици и техните семей-
ства. Те доказаха за пореден
път, че магазините КООП не са-
мо работят в съответствие с ко-

рат, Домашен социален патронаж
в гр. Угърчин и Домашен социа-
лен патронаж в гр. Троян.

Третата инициатива по про-
екта се реализира под мотото
"Здравословен начин на живот и
качествено образование" и бе-
ше пряко свързана с две от це-
лите за устойчиво развитие - Цел
№3 - Добро здраве и цел №5 -
Качествено образование. Насо-
чена към младите хора и най-
вече към ученици и студенти, тази
инициатива от проекта се реа-
лизира на два етапа.

Първият от тях беше свързан
с популяризирането на здравос-
ловния начин на живот сред мла-
дите хора и включване на бран-
да БИО КООП в петото издание
на конкурса "Академия градът",
който се провежда ежегодно и
има за цел да подпомага профе-
сионалната реализация на сту-
денти, млади архитекти и инже-
нери и да ги включи в организа-
ции с активна социална и об-
ществена позиция. По предложе-
ние и с подкрепата на Централ-
ния кооперативен съюз, в кон-
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Наскоро "Ню Йорк Таймс"
- един от най-авторитетните
световни вестници, чиито из-
дания (печатно и електрон-
но) имат милиони читатели
всеки ден, публикува нов "Ко-
мунистически манифест",
озаглавен "Светът е хаос.
Нуждаем се от напълно ав-
томатизиран луксозен кому-
низъм". Става дума за виж-
дане как ще изглежда све-
тът и накъде ще върви той
от сега нататък. Това вижда-
не е провъзгласено 170 го-
дини след предходния мани-
фест - период, в който нас-
тъпи невиждан скок на тех-
нологиите и науката. Текстът,
публикуван в "Ню Йорк
Таймс", е откъс от по-голя-
мата работа на Арон Баста-
ни "Автоматизиран луксозен
комунизъм: Манифест".

Според новия манифест
това, че светът днес е в кри-
за, вече се е превърнало в
клише, но както се казва още
в първия Манифест от 1848
г., именно кризата на опре-
делен етап от развитието на
капитализма трябва да до-
веде света до ново общест-
во. Кризата днес има много
проявления - намаляващ ико-
номически растеж, ниска
производителност, падащо
заплащане на труда на го-
леми групи от хора, еколо-
гична криза, колапс на ли-
бералната демокрация. Това
е свят, в който има стотици
милиони бедни, а  неравен-
ството расте по-ускорено от
всякога преди това в исто-
рията. Но най-потискащото
в сегашната криза, пише "Ню
Йорк Таймс", е липсата на
колективно въображение за
това, че светът може да бъ-
де радикално променен и да
се създаде нещо съвсем но-
во. Това ново става възмож-
но благодарение на намаля-
ващите разходи за  инфор-
мацията и напредъка в тех-
нологиите. В момента те ве-
че създават основите на ко-
лективно бъдеще на свобо-
да и луксозен живот за всич-
ки.

Маркс смята, че комуниз-
мът ще стане възможен на
много високо равнище от
развитието на това, което
той нарича производителни
сили, свързани преди всич-
ко със средствата за произ-
водство.

На първо място тук
са технологиите,

които могат да произвеждат
огромно количество продук-
ти, достатъчни да удовлетво-
рят всички потребности на
всички хора. Затова и све-
тът в публикацията на "Ню
Йорк Таймс" е видян именно
през призмата на очаквани-
ята от тези технологии. Те ве-
че навлизат в стадий, който

Êðèçàòà äíåñ èìà ìíîãî ïðîÿâëåíèÿ - íàìàëÿâàù èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ,
íèñêà ïðîèçâîäèòåëíîñò, ïàäàùî çàïëàùàíå íà òðóäà íà ãîëåìè ãðóïè
îò õîðà, åêîëîãè÷íà êðèçà, êîëàïñ íà ëèáåðàëíàòà äåìîêðàöèÿ

Êîìóíèñòè÷åñêèÿò ìàíèôåñò
íà "Íþ Éîðê Òàéìñ"

Проф. Васил ПРОДАНОВ

може да доведе не просто
до удовлетворяване на пот-
ребностите на всички хора,
но и до най-луксозен живот
за всички - живот, характе-
рен преди това само за вис-
шите класи в обществото.

Автоматизацията, роботи-
ката, машинното обучение,
както предвиждат множест-
во консултантски компании,
Английската банка и дори Бе-
лият дом, съществено ще на-
малят потребността от работ-
на сила, създавайки нараст-
ваща технологична безрабо-
тица. Но това изглежда проб-
лем и опасност, ако работа-
та се разглежда като нещо
важно, а всъщност за голя-
ма част от хората тя е бре-
ме.

През XXI век новите
технологии ще ни
освободят от бремето
на труда

Технологичният напредък
ще намалява стойността на
стоките - на храните, здра-
веопазването, жилищата -
към нищожни или нулеви
стойности. Става възможно
удовлетворяването на пот-
ребностите на всички в един
свят, в който автоматизаци-
ята ще поема все по-голяма
част от досегашния труд. Но-
вите технологии могат да
осигурят потребностите на
всеки, а техните възможнос-
ти са свързани с явления ка-
то редактиране на гените,
синтетично месо, минно де-
ло на астероиди.

Дава се за пример холан-
дският професор Марк Пост,
който в лабораторни усло-
вия вече е създал от живо-
тински клетки изкуствено ме-
со, чрез което може в перс-
пектива да се изхранва чо-
вечеството. След десетина
години за всеки човек на
планетата то вероятно ще бъ-
де по-достъпно от най-евти-
ния продукт, правен на бар-
бекю. Така ще могат да се
произвеждат човешки храни
с много по-малко ресурси,
без убийства на животни и
с много по-малко вредни га-
зове в атмосферата. В ма-
нифеста се говори още за
клетъчно земеделие и дори
за това, че е произведено
вече първото "молекулярно
уиски", което може да бъде
общодостъпно.

Редактирането на гените
ще революционизира меди-
цинската практика, преобра-
зувайки я от реактивна в
прогнозна. Наследствените
болести ще бъдат елимини-
рани. Технологиите ще поз-
волят да се справим със
здравните предизвикателст-
ва, свързани с нарастващо-
то възрастно поколение на
планетата, тъй като още през

следващата 2020 г. в света
ще има повече хора на въз-
раст над 60 години, отколко-
то под 5 години.

Възобновяемата енергия,
която благодарение на по-
добряваните технологии с ог-
ромна скорост намалява це-
ната си, ще ни позволи да
решим екологичната криза,
отказвайки се от въглеводо-
родните и замърсяващи при-
родата горива. В момента ве-
че е възможно да се разви-
ва минно дело на астерои-
ди, което ще ни осигури не
само повече енергия, но и
повече желязо, злато, пла-
тина, никел и различни ред-
ки метали, избавяйки ни от

недостига на ресурси.
Сегашното развитие на

производителните сили да-
ва възможност да  се прео-
долeят засилващите се кри-
зисни процеси на днешния
капитализъм - технологична
безработица, глобална бед-
ност, климатични промени,
увеличаващо се възрастно
население, липса на ресур-
си. Капитализмът, както по-
казва Маркс още в своя "Ма-
нифест",

създава нарастващо
изобилие, но е неспосо-
бен да разпредели както
трябва благата

на това изобилие, тъй като
в него всичко се произвеж-
да само заради печалбата,
заради възвръщаемостта на
вложените средства. За да
преодолеем това състояние,
се казва в статията в "Ню
Йорк Таймс",

"трябва да отидем
отвъд капитализма"

За много хора това мо-
же да изглежда неприемли-
во. За тях някой да каже, че
капитализмът си отива или
трябва да си отиде, е рав-
нозначно на твърдение, че
триъгълникът няма три стра-
ни или че законът за гра-

витацията вече не работи,
макар ябълката да пада от
дървото.

За да имаме обаче един
по-добър свят, това е нужно.
А в момента живеем във все
по-хаотична и кризисна ка-
питалистическа реалност. В
нея развитието на техноло-
гиите и противоречията ста-
ва с огромна скорост, под-
копаваща реалностите, кои-
то довчера са изглеждали ка-
то естествено състояние на
нещата.

"За да го разберем оба-
че, ще е необходима нова
политика - пише "Ню Йорк
Таймс". - Политика, при коя-
то технологичната промяна

служи на хората, не на пе-
чалбата. При която имаме
осезаеми следствия - бързо
намаляване на водородните
емисии, пълна автоматиза-
ция и обществено здравео-
пазване, които са предпочи-
тани за всички и не може
да се представят за фанта-
зии. Тази политика, която из-
глежда утопична на хоризон-
та и всекидневна по прило-
жението си, се нарича изця-
ло автоматизиран луксозен
комунизъм. Звучи добре, на-
ли?"

"Звучи добре, нали", каз-
ва "Ню Йорк Таймс", вестни-
кът със спечелени най-мно-
го награди "Пулицър" в све-
та - 127 досега.

В необичаен свят
живеем. Нищо не
е това, което е.

У нас бившата комунис-
тическа партия се отказа от
идеята за комунизма. В съ-
щото време в най-богатата
страна в света, в която ка-
питализмът е развит в най-
висока степен, най-автори-
тетният вестник публикува
част от нов Комунистически
манифест на ХХI век. А ми-
налата година по случай 200-
годишнината от рождението
на Маркс,  чието име лиде-
рите на нашите системни ле-

ви партии също не посмя-
ват да споменат, същият "Ню
Йорк Таймс" публикува ста-
тия под заглавие "Честит
рожден ден, Карл Маркс. Ти
беше прав".

За какво е прав Маркс,
според "Ню Йорк Таймс"?

Според статията във вес-
тника - за това, за което бъл-
гарските политици мълчат, а
именно че "капитализмът е
движен от дълбоко разделя-
ща класова борба, в която
управляващото класово мал-
цинство присвоява принаде-
ния труд на класовото мно-
зинство от работническата
класа като печалба". Основ-
ната част от неговото инте-

лектуално наследство е кри-
тиката на капитализма, без-
пощадната критика, без ко-
ято не е възможна неговата
промяна.

Какво става? В какъв свят
живеем? Самият "Ню Йорк
Таймс" пише, че Карл Маркс
"беше прав" и "комунизъм"
"звучи добре". А нашите ан-
тикомунисти още не са ор-
ганизирали протест пред
американското посолство с
искане вестникът да бъде
закрит за "комунистическа
пропаганда". Не е късно да
го направят. Но може би ще
е добре, вместо да се борят
с "комунизма" у нас, където
вече подпомогнаха създава-
нето на периферен клепток-
ратски и компрадорски ка-
питализъм, да отидат да пра-
вят това в Америка. Още по-
вече че Карл Маркс, за ко-
гото "Ню Йорк Таймс" пише,
че "беше прав" в идеите си,
смята,  че комунизмът ще се
появи най-напред именно в
най-развитата страна.

Тогава случайно ли е, че
водещият вестник днес в
най-развитата страна публи-
кува нова версия на "Кому-
нистически манифест"? Не
значи ли това, че комуниз-
мът в Америка е много по-
вероятен, отколкото в Бъл-
гария, където и никога не е
идвал? От "Клуб 24 май"
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Не за пръв път констати-
рам, че българското общес-
тво живее от скандал до
скандал. Още минал не за-
минал скандалът със субси-
диите за политическите
партии и влязохме в нов -
този път за учебниците по
история.
Преди година отново има-

ше остра дискусия с обуче-
нието по история - тогава
беше за програмите, по ко-
ито да се пишат учебници-
те. Преди няколко години
беше за термините "турско
робство" или "турско при-
съствие". Въпросът е дали
наистина нашето общество
не може да живее без скан-
дали, или политиците пред-
почитат да му ги поднасят,
за да отклоняват внимани-
ето му от по-важни проб-
леми? Защото моето впе-
чатление е, че повечето
скандали са по-скоро теат-
рални, отколкото реални.
Така ми изглежда и днеш-

ният с учебниците.
За да докажа своята те-

за, ще се върна малко на-
зад - към неверните твър-
дения, които обикновено
предизвикват най-острите
дискусии. Например онова
за османското присъствие,
термин, който никога не е
фигурирал в учебниците.
Такава е и първата теза

на новопоявилите се бор-
ци за "истината". Че "кому-
низмът" (както странно на-
ричат социализма, защото
комунизмът е нещо съвсем
различно, което никога не
е било факт не само в Бъл-
гария, а където и да било)
най-после трябва да влезе
в учебниците. Всъщност
въпросният строй намира
място още в първите учеб-
ници на прехода, издадени
през 1996 г. Те са и първите
алтернативни, след като
през 1992 г. правителство-
то на Филип Димитров спря
всички действащи учебни-
ци и предложи на "верни"
хора да напишат набързо
"Записки по история". В "За-
писките" социализмът дей-
ствително липсваше, веро-
ятно защото авторите не
знаеха какво да пишат, след
като само няколко години
по-рано са следвали "пове-
лите" на конституционно
абонираната за властта
БКП. Но всички учебници
от 1996 г. не само предста-
вяха социализма, а и дос-
тигаха до прехода. И никъ-
де той не беше възхваля-
ван, а навсякъде критику-
ван заради репресиите,
липсата на политически
свободи и икономическата
криза, която в края на кра-
ищата го довежда до крах.
Следващият кръг учебни-

Äâàìà äóøè, ñàìîíàçíà÷èëè ñå çà öåíçîðè íà ó÷åáíèöèòå ïî èñòîðèÿ è î÷åâèäíî
íåïîçíàâàùè îñíîâíèòå èçñëåäâàíèÿ çà ïåðèîäà, ñå îáÿâÿâàò çà íîñèòåëè íà
åäèíñòâåíàòà è îêîí÷àòåëíà èñòèíà è èñêàò äà ÿ íàëîæàò íà âñè÷êè îñòàíàëèПроф. Искра БАЕВА

Âðúùàìå ëè ñå âúâ âðåìåíàòà
íà öåíçóðàòà - òîçè ïúò
àíòèêîìóíèñòè÷åñêà!?

ци бяха подготвени в нача-
лото на новия век - през
2001 г., и в тях отново при-
състваше следвоенният пе-
риод и отново без да бъдат
изразявани каквито и да би-
ло симпатии към система-
та.
Сегашните учебници са

трети кръг, като в програ-
мата, по която са написа-

ни, стриктно са регламен-
тирани темите, очакваните
резултати, понятията, кои-
то трябва да присъстват.
Пет издателства се ангажи-
раха с подготовката на
учебници и представиха
своите проекти пред минис-
терството.

Тези учебници са пре-
минали през рецензии
на професионални
историци, методисти
и учители,
след което са ги оценили
комисии от министерство-
то. И всички те са одобре-
ни, което означава не не-
що друго, а че отговарят
както на научните критерии
(професионалната истори-
ческа оценка), така и на ме-
тодическите изисквания
(методиците) и на приспо-
собеността им към възмож-
ностите на 17-годишните
младежи (оценката на учи-
телите). Така че всичко до-
тук изглежда нормално.
Изведнъж обаче в меди-

ите се появиха двама ду-
ши, които атакуваха учеб-
ниците, макар и да призна-
ват, че те отговарят на прог-
рамата и изискванията.

Причината е, че не отгова-
рят на техните лични пред-
стави как трябва да се ин-
терпретира периодът на "ко-
мунизма". Проблемът е, че
те са били активни и при
предишните скандали и са
сред създателите на прог-
рамата за учебниците .
Вместо обаче да се опитат
сами да напишат учебник

на един човек да се нала-
га на всички останали,
включително и на цялото
младо поколение. Защото,
ако това стане, по какво
днешното демократично
общество се отличава от
еднопартийното управле-
ние на БКП и стриктната
цензура върху историчес-
ката наука, която добре си

тезава редом с другите.
Доказателство за мани-

пулативния характер на об-
виненията са отговорите,
които написахме по отно-
шение на нашия учебник.
В него са посочени прост-
ранни цитати от учебника,
както и изследванията по
повдигнатите въпроси. Но

как да обявим българс-
ката антикомунисти-
ческа съпротива за
първа и най-масова
в Източна Европа,
като това не е вярно
- полската антикомунисти-
ческа съпротива е по-ран-
на и значително по-масо-
ва. Същото се отнася и до
искането да напишем, че
"народният съд" в България
е издал повече смъртни
присъди от всички остана-
ли, като дори ни предла-
гат да направим сравнение
с Германия. Защото Нюр-
нбергският процес е само
върхът на айсберга в на-
казанията срещу военноп-
рестъпниците - процесите
срещу тях са десетки и до-
ри стотици, и то не само
на територията на Герма-
ния, а и в страните, оку-
пирани от Третия райх в
годините на войната, а из-
дадените смъртни присъди
са многократно повече от
българските.
Струва ми се, че няма

как всички автори на всич-
ки учебници, всички рецен-
зенти и оценители на учеб-
ниците, всички учители, ко-
ито са ги избрали, да гре-
шат в положителните си
заключения, а двама души,
самоназначили се за цен-
зори и очевидно непозна-
ващи основните изследва-
ния за периода, да се обя-
вят за носители на единс-
твената и окончателна ис-
тина и да поискат да я на-
ложат на всички останали.
Зная, че те имат силни по-
литически покровители,
включително и от средите
на управляващите, но то-
ва достатъчно ли е, за да
станеш носител на абсо-
лютната истина? Ако това
е така, значи сме се вър-
нали във времената на по-
литическата цензура, кога-
то някъде отгоре, от поли-
тическия връх ни нареж-
даха какво трябва да пи-
шем.
Нека не се плашим, а се

доверим на нашите изслед-
вания и върху тяхната ос-
нова се преборим за пра-
вото на свободна научна
воля!

според собствените си
изисквания и с него да се
състезават с останалите ко-
лективи, те си запазват пра-
вото на окончателни съдни-
ци. Няма как да не си за-
дадем въпроса - на какво
основание?
Откровено казано, не раз-

бирам. Това не са академич-
ни изследователи на пери-
ода. Вярно е, че журналис-
тът Христо Христов се е
посветил на проучването на
документите на Държавна
сигурност и има поредица
от книги, но те нито отгова-
рят на академичните кри-
терии, нито пък историята
на ДС е равнозначна на ис-
торията на България в це-
лия период.    Д-р Евелина
Келбечева е написала ди-
сертация за културата на
България в годините на Пър-
вата световна война, но не
е известна в академичните
среди като изследовател на
социализма. Да, има и та-
кива писания, но

те са политически, по-
точно емоционално-
антикомунистически.
В което няма нищо ло-

шо, но не бива емоционал-
но-политическото виждане

спомняме и нямаме никак-
во желание да се връща-
ме към онова време.
После щафетата на скан-

дала беше поета от поли-
тически организации от
рода на: дискусионен клуб
"Свободна България", Съ-
юз "Истина", Движение
7000, Християнски център
"Прелом", фондация БАМО,
Апостолската реформира-
на църква и Църквата
"Царството на Христос" в
Габрово, Демократична
България. И в това няма
нищо лошо, всеки има пра-
во да изразява мнението
си в една демократична
държава. Но ми се стру-
ва, че щеше да бъде по-
добре, ако първо бяха про-
верили твърденията на
двамата нови цензори. За-
щото в техните обвинения
има сравнително малко ис-
тина - повечето от темите,
за които пишат, не отсъст-
ват от учебниците - има ги,
вероятно представени не
точно по начина, по който
те искат. Но нали затова
има плурализъм и свобо-
да, дори и при учебници-
те. Пак ще повторя: ако те-
зи искат да наложат свои-
те тези, нека напишат свой
учебник, който да се със- От "Епицентър"
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Цветята са едно от най-
красивите средства за укра-
сяване на дома. Деликат-
ността и нежността им вли-
яят върху емоционалната
ни настройка, спомагат за
доброто ни настроение. Жи-
вите цветя със сигурност са
добър начин да допринесе-
те за добрата енергия в до-
ма си.

Във фъншуй често се из-
ползват живи цветя за "ле-
куване" на енергията в до-
ма. Допускат се също изкус-
твени цветя, изработени от
висококачествена коприна.
Във фъншуй широко застъ-
пено е разбирането, че цве-
тята предизвикват еднакви
положителни емоции у всич-
ки хора, независимо къде по
света се намират.

В допълнение към красо-
тата и изяществото, цветята
могат да донесат в дома ви
разцвет, късмет и благодат
ако се поставят правилно, за
да може Chi (естествената

Кое цвете ще ви донесе
късмет според фъншуй?

Как цветята
помагат за
пречистване на
енергията в дома

енергия) да преминава сво-
бодно през дома ви. Фило-
софията фъншуй често раз-
глежда цветята откъм тяхна-
та специфична символика,
що се отнася до цветове,
форми, големина.

Ето някои от най-разп-
ространените цветни симво-
ли, застъпени във фъншуй
символиката:

БОЖУР. Чувствеността,
която лъха от аромата на
божура често се сравнява с
красотата на млада жена,
според фъншуй. Той се из-
ползва много отдавна в та-
зи философия като лек за
любовта и романтиката в до-
ма. Това важи най-вече за
розовите божури. За да прив-
лечете любовта в дома си,
слагайте по два розови бо-
жура в спалнята. Не се пре-
поръчва, обаче, при двойки
с дълготрайна връзка, тъй
като това може да предиз-
вика изневяра с по-млада
жена.

ЛОТОС. Цветовете на ло-
тоса от векове се използват
в китайската медицина. Вся-
ка част от растението има
лечебни свойства, което го
прави най-подходящо за
здрав и хармоничен дом. Ло-
тосът символизира висшето
съвършенство. Неговата
чистота е божествена, спо-
ред фъншуй.

ЧЕРЕШОВИ ЦВЕТЧЕ-
ТА. Разцъфващите цветове
на каквито и да са овощни
дръвчета в китайската фи-
лософия са смятани за сред-
ство, което носи в дома енер-
гията на ново начало, чувс-
тво на свежест и невинност.
Във фъншуй се използват
цветове на вишна, череша,
праскова, ябълка, дрян.
Най-често за пречистване на
енергията, която спомага за
здрав брак и силна любов,
се използва черешовият цвят.

ОРХИДЕЯ. Орхидеята
според фъншуй се счита за
класически символ на пло-

дородието в дома. Поставя-
нето й в дома способства за
пречистване енергията на
чистотата на духа и естест-
вената съразмерност. Орхи-
деята се е превърнала в ем-
блема на съвършенството
във всички области на жи-
вота. Отглеждането й в до-
ма ще ви донесе изобилие,
съвършенство, красота, чис-
тота, духовно израстване.
Влиянието на енергията й е
силно и в множество нап-
равления, което я прави
най-използваното растение
за канализиране на енерги-
ята в дома дори на Запад.

НАРЦИС. Според китай-
ската философия нарцисът
спомага за прочистване на
енергията, която управлява
успеха, кариерата, разцвета
на талантите и способнос-
тите. Най-често във фъншуй
се използва именно за по-
добряване на кариерата, ус-
пехите в работата. Ако дър-
жите цвят на нарцис на бю-

рото си, ще получите подо-
баваща награда за труда си.
За тази цел за предпочита-
не е белият нарцис пред жъл-
тия.

ХРИЗАНТЕМА. Това цве-
те ще внесе в дома ви ба-
ланс и лекота. Същевремен-
но силната ян енергия спо-
мага за привличане на до-
бър късмет за всички в до-
ма ви. Според китайските
философи това цвете ще ба-
лансира хармонията, ком-
форта и удоволствието от
живота в семейството ви.

Цветята са незаменимо
мощно средство за освежа-
ване, заздравяване и подоб-
ряване енергията в дома ви.
Независимо дали са свежи
от градината или от мага-
зина, дали са изобразени в
картина или фотография,
цветята са най-добрият на-
чин да украсите и освежите
дома си, както и да заздра-
вите Chi енергията в дома и
семейството си.

БОЖУР

ЛОТОС

ЧЕРЕШОВИ
ЦВЕТЧЕТА

ОРХИДЕЯ

НАРЦИС

ХРИЗАНТЕМА
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Едва ли има човек, кой-
то да не знае, че диурети-
ците се използват за ос-
вобождаване на тялото от
излишните течности и со-
ли. От тях се възползват
предимно хората с високо
кръвно налягане, сърдеч-
на недостатъчност, отоци
и бъбречни заболявания,
уточняват медиците. Спо-
ред тях, освен таблетките,
има и напълно естестве-
ни диуретици.

Излишните течности в
организма затрудняват ра-
ботата на сърцето и могат
да доведат до затруднено
дишане. Обикновено лека-
рите предписват медика-
менти, които увеличават
уринирането. Това облек-
чава задуха, виенето на
свят и отоците по крайни-
ците. Диуретиците обаче
могат да повлияят нивата
на определени минерали в
организма, което да отк-
лючи други здравословни
проблеми след години.

Според привърженици-
те на народната медицина
обаче съществуват много
храни, напитки, билки и
подправки, които действат
точно като синтетично
създадените медикаменти.
Препоръките са човек да
не увеличава употребата
им, ако тялото му не за-
държа течности. Много
хора използват диуретици-
те за отслабване. Това оба-
че не дава желаните резул-
тати, а само дехидратира
организма. След като тя-
лото се рехидратира, тег-
лото ще се върне, катего-
рични са специалистите.

×åðåí êèìèîí
Това е естествен диуре-

тик, който се оказва тол-
кова ефективен, колкото и
най-популярните медика-
менти. Черните семенца
увеличават отделянето на
урината и намаляват ни-
вата на натрий и калий в
организма.

Семената имат силен
вкус (като на черен пипер)
и се използват в индийс-
ката и близкоизточната
кухня. С медицинска цел
черният кимион се прила-
га при хора с високо кръв-
но налягане. Консумаци-
ята на твърде високи дози
от тази подправка обаче
може да доведе до увреж-
дане на черния дроб.

Õèáèñêóñ
Това растение, извест-

но още и като червен ки-
селец, също действа като
естествен диуретик. Той
обаче предотвратява отде-
лянето на калий от орга-
низма. Чаят от хибискус
често се препоръчва на па-
циенти с хипертония или
бъбречни заболявания. За
целта се използват цветче-
тата на растението. Нуж-
но е само човек да ги за-
пари за 5 минути във вря-
ла вода и вече има лекар-
ство, по-ефективно от ме-
дикаментите.

Шест естествени  диуретика
Àëêîõîë

Всеки, които е злоупот-
ребил с алкохола по вре-
ме на вечеря, знае много
добре, че след това цяла
нощ се буди, за да ходи до
тоалетна. Или иначе ка-
зано, тези напитки (и осо-
бено бирата) са популяр-
ни диуретици, които уве-
личават количеството на
урината. Въпреки това ка-
то цяло алкохолът е вре-
ден за здравето, особено
ако се приема в големи ко-
личества. Той уврежда чер-
ния дроб и мозъка. Зато-
ва съветът на лекарите е
да се консумира с мярка
от хора с бъбречни и сър-
дечни проблеми.

Äæèíäæèôèë
Този странен корен чес-

то се използва в кулина-
рията. Джинджифилът
обаче има и прекрасни де-
токсикиращи свойства.
Той също е естествен диу-
ретик, особено ако се при-
ема под формата на чай.
За съжаление обаче все
още няма научни изслед-
вания, които да доказват
това му свойство при кон-
сумация от хора с хипер-
тония и бъбречни пробле-
ми.

Ìàãäàíîç
Има няколко проучва-

ния, които са установили,
че екстрактът от магданоз
значително увеличава обе-
ма на урината. Тези му
свойства обаче били отк-
рити и от нашите баби, ко-
ито са го слагали обилно
в храната. Често го изсу-
шавали и го приготвяли
като чай, който се пиел от
по-възрастните членове в
семейството, които се оп-
лаквали от високо кръвно.

Êîôåèí
Топлата ароматна на-

питка, която всички оби-
чаме да пием сутрин, има
лек и краткосрочен диуре-
тичен ефект. Кофеинът
обаче не е част само от
кафето, той може да бъде
открит и в черния чай и
енергийните напитки. Хо-
рата, които редовно ги кон-
сумират, добре знаят, че
15-20 минути след това ти-
чат до тоалетната по мал-
ка нужда. Освен кофеина
подобно действие има и
съединението теофилин,
което се открива в почти
всички видове чай.

Задържането на теч-
ности може да се дъл-
жи на много различни
медицински състояния,
както и на приема на
някои лекарства. Всеки,
който мисли да използ-
ва диуретици, били те
под формата на таблет-
ки или храни и напит-
ки, първо трябва да об-
съди възможните при-
чини за това със своя
личен лекар.
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Човек може да се погри-
жи за червените си кръвни
телца чрез похапване на по-
вече пилешки дробчета, ми-
ди, червено месо, спанак и
цитруси

Ниският брой на черве-
ни кръвни клетки (в меди-
цината това състояние се на-
рича анемия) може да пре-
дизвика чувство на умора и
слабост. Когато хората имат
по-ниски показатели, тяло-
то им работи извънредно, за
да получи достатъчно коли-
чество кислород за тъканите
и органите. Това може да на-
кара човек да се чувства из-
тощен, без реално да е вър-
шил някаква тежка физичес-
ка работа.

Ниският брой на черве-
ни кръвни клетки може да е
причинен от различни сим-
птоми и да доведе до вся-
какви усложнения. Има оба-
че някои храни, които хора-
та могат да консумират, за
да помогнат на организма
да увеличи броя на черве-
ните си кръвни клетки. Въп-
реки това, ако симптомите
продължават, трябва да се
посетите лекар.

Червените кръвни клетки
съдържат хемоглобин, кой-
то е вид протеин, пренасящ
кислород през цялото тяло.
Хемоглобинът също така е
отговорен за отличителния
червен цвят на кръвта. Те
циркулират в организма
средно около 115 дни. След
това отиват в черния дроб,
където се разграждат, храни-
телните вещества в тях се
рециклират и отпадъчните
продукти се изхвърлят, обяс-
няват специалистите.

Червените кръвни клетки
се произвеждат непрекъсна-
то от костния мозък. Ако тя-
лото не получава редовно не-
обходимите хранителни ве-
щества, червените кръвни
клетки могат да се разболе-
ят и дори да умрат. А това
води до анемия и хронична
умора без видима причина.
Ето защо храненето е тол-
кова важно.

Желязото е един от хра-
нителните елементи, с кой-

Това е хронично прогреси-
ращо заболяване, което засяга
вътрешния слой на големите и
средните артерии на организ-
ма. Там се отлагат мастни ве-
щества и стените на съдовете
стават по-дебели и по-твърди.

Атеросклерозата вече се сре-
ща в почти всички възрасти,
т.е. заболяването не се откри-
ва само при възрастни паци-
енти. Установява се често и
при лица под 40 години. Ней-
ната честота и тежест обаче се
увеличават с напредване на въз-
растта. Заболяването се среща
по-често при мъжете. При тях
започва около 10 години по-
рано, отколкото при жените. С
напредване на възрастта раз-
ликата намалява.

За по-ранната поява и по-теж-
кото протичане на атеросклеро-
зата допринасят различни фак-
тори, чието натрупване сериоз-
но ускорява натрупването на пла-
ки във вътрешността на кръво-
носните съдове. Вижте кои са те:

Хранене при анемия
то се свързва най-често ане-
мията. Тялото го използва,
за да си създаде хемоглоби-
на, който съхранява кисло-
рода в кръвните клетки. Без
желязото тези клетки могат
да умрат. В най-добрият слу-
чай те просто не могат да
доставят кислород до всички
органи и тъкани в тялото.

Храните, които са богати
на желязо, могат да помог-
нат в този случай и да пре-
дотвратят симптомите на
анемия, поддържайки кръв-
та здрава. Източници на то-
зи микроелемент са мидите,
спанакът, някои зърнени
култури, рибата тон, говеж-
дото месо, сиренето тофу, пи-
лешките черни дробчета, бо-
бът и лещата. Добре би би-

ло те да присъстват в хра-
ненето ни през есента, за да
не усеща човек умора през
есента.

Другият важен за кръвта
елемент е витамин В12. Той
е важен за функционирането
на мозъка и за създаването
на нови червени кръвни клет-
ки. Ниските нива на този ви-
тамин могат да забавят про-
изводството на червени кръв-
ни клетки, а недостигът им
води до образуването на ме-
галобласти. Медиците напи-
чат това заболяване мегалоб-
ластична анемия.

Витамин B12 е свързан
и с протеините в храните.
Той се среща в соята, ядки-
те, червеното месо, рибата
и ракообразните. Млечните

продукти като мляко и сире-
не също съдържат добри ко-
личества от този витамин.
Той често се добавя в зър-
нените закуски.

Витамин В9 пък е извес-
тен още като фолиева кисе-
лина. Това е основно хра-
нително вещество за нерв-
ната система и надбъбреч-
ните жлези. Освен това оба-
че подпомага процеса по
създаването на нови клетки
в тялото. Хората с ниски ни-
ва на фолиева киселина мо-
гат да развият анемия. За
де не се случи това, те тряб-
ва да хапват повечко леща,
спанак, аспержи и т.н.

Третият витамин, които е
свързан с производството на
червени кръвни клетки, е ви-

тамин С. Редно е да се отбе-
лежи, че той не влияе ди-
ректно върху червените кръв-
ни клетки, но е не по-малко
важен за организма от В12
и В9, защото помага на тя-
лото да абсорбира повече
желязо. А именно желязото
помага да се увеличи броят
на червените кръвни клетки,
които тялото може да про-
изведе. Витамин С се среща
в различни храни - в киви-
то, в сладкия червен пипер,
в ягодите, в портокалите и
в сока от грейпфрут.

И на края, но не и по важ-
ност, идва ред на витамин А.
Той също е известен с това,
че подпомага производство-
то на червени кръвни клетки.
Храните, богати на витамин
А, са говеждият черен дроб,
сладките картофи, морковите,
зеленчуците с тъмнозелени
листа и някои плодове като
пъпеш и манго.

Атеросклероза
Ðèñêîâè ôàêòîðè

Диабет
Тютюнопушене
Дефицит на витамин В6
Напредване на възрастта
Затлъстяване
Мъжки пол
Генетични проблеми
Заседнал начин на живот
Нездравословно хранене
Високо кръвно
Бели кръвни клетки
Менопауза и дефицит на ес-

троген
Пневмония, причинена от

хламидии
Мазнини
Мъжете по-често страдат от

атеросклероза от жените
Нормална артерия
Холестеролни плаки
Усложнения
Инсулт
Инфаркт
Гангрена
Превенция и лечение
Отслабване
Спорт
Диета
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Сърдечносъдовата систе-
ма функционира постоянно.
През деня ритъмът на сър-
цето обикновено е равноме-
рен. А нощем, по естествен
начин, след заспиване, ин-
тензивността на дейността
му намалява, т.е. работи на
по-ниски обороти, защото и
потребностите на организма
от кислород и хранителни
вещества са по-малки. Заба-
вя се ритъмът, ударите ста-
ват по-слаби, намалява ко-
личеството на изтласкана
кръв, а артериалното наля-
гане спада. Така сърцето си
почива.

Защо тогава инфарктите са
по-чести през нощта? И как-
во се случва, когато в някой
от съдовете има стеснение. То
обикновено е вследствие на
атеросклеротични плаки, ко-
ито са в основата на исхе-
мичната болест на сърцето и
миокардните инфаркти. Кога-
то се насложат стеснен кръ-
воносен съд и слаб дебит на
кръвотока (характерен пре-
димно за нощта), болният се
оказва в ситуация със силно
намалено кръвоснабдяване на
някои зони в сърдечния мус-
кул и симптоми на миокард-
на исхемия.

Това обяснява защо в
нощните или ранните сут-
решни часове има по-висо-
ка честота на исхемичните
пристъпи и сърдечните ин-
фаркти. Нерядко след събуж-
дането на болния тонусът на
тялото му се подобрява, кръ-
воснабдяването се нормали-
зира и оплакванията изчез-
ват със или без прием на
лекарства. Ако обаче 10-15
минути след събуждане чо-
век се оплаква от задух и не-
обяснима болка в гърдите,
трябва да се потърси меди-
цинска помощ.

Има още няколко факто-
ра, които предразполагат
пренатоварването на сърце-
то през нощта. Обилната ве-
черя и сериозното преяжда-
не след 18 часа също са изк-
лючително противопоказни
за хора със сърдечносъдови
проблеми. Връзката между
претоварването на сърцето и
преяждането късно вечер е
фактът, че се налага по-се-
риозно изпомпване на кръв,
за да може организмът да
разгради храната. Това води
до учестяване на сърдечния
ритъм и увеличаване обема
на неговото действие.

Нощта е времето, в което
може да се получи и неочак-
вано сърцебиене. Това се
обуславя от неспокойния сън,
от тежки мисли преди зас-
пиване, от прекаляването с
цигари и кафета през деня.
Всичко това може и да не се
свързва със сериозно сърдеч-
но заболяване, но е възмож-
но да е алармиращ симптом
за такъв проблем в бъдеще.

Има и болни, страдащи
от артериална хипертония,
която не е добре контроли-
рана. Това води до повиша-
ване на кръвното през нощ-
та и увеличаване на риска
от инфаркт. Сходна е и си-
туацията при болните със
сърдечна недостатъчност.
Легналото положение през
нощта увеличава натоварва-
нето на сърцето и пациен-
тите често се будят с тежък

Защо инфарктите
удрят през нощта?
задух и тревожност на фона
на една развила се мини сър-
дечна атака.

Високите стойности на
артериалното налягане,
аритмията и сърдечното
свръхобременяване могат да
способстват за влошаване на
кръвоснабдяването на сър-
цето. Вследствие на това се
благоприятства намаляване
на кръвотока и пристъп на
исхемична болест или раз-
витие на миокарден инфаркт
по описания по-горе меха-
низъм.

Към влошаването на сър-
дечната дейност през нощта
отношение имат и редица
други заболявания, имащи
денонощна цикличност. Ед-
но от тях е сънната апнея,
при което човек изпада в
критични фази на спиране
на дишането. След тези па-
узи хъркащият се буди стре-
сиран, но още по-голям е
стресът за самия организъм
и в частност на сърцето.

Ендокринологичните за-
болявания също понякога
търпят динамика през нощ-
ните часове. От една стра-
на, това се дължи на дълга-
та пауза без прием на хра-
на и медикаменти. От друга
страна - невинаги може да
се предвиди какъв разход на
енергия ще има през нощ-
та, за да се дозират правил-
но медикаментите. Това е
особено валидно за захар-

ния диабет. Една хипогли-
кемия има отражение върху
сърдечната дейност и може
да бъде опасна.

И тук идва големият въп-
рос какво може да се напра-
ви, за да се предотврати
среднощен сърдечен инци-
дент? Естествено, най-важ-
ното е човек да поддържа в
добро състояние сърдечносъ-
довата, белодробната и ен-
докринната система. Ако той
има някакво заболяване,
трябва да го лекува и стрик-
тно да спазва препоръките
на своя лекар. Желателно е
винаги на нощното шкафче
да има медикамент от гру-
пата на бързо действащите
нитрати (какъвто е нитрог-
лицеринът например) и той
да се използва при нужда.

Заставането в седнало по-
ложение и отварянето на
прозореца, за да влезе чист
въздух, често е достатъчно
за отминаване на оплаква-
нията. Въпреки това човек
винаги трябва да има под
ръка телефона на своите
близки. Ако усети един или
повече симптоми за инфаркт,
той задължително трябва да
позвъни на телефон 112.

Ïðåäóïðåäèòåëíè
çíàöè

ЖЕНИ

Замаяност или виене на
свят

Болка в гърба

Болка в гърдите
Недостиг на въздух
Болки в рамото, врата

или челюстта
Умора или припадък
Жените могат и да не усе-

щат болка и стягане в гръд-
ния кош, която се счита за
характерна при инфаркт.

Някои дами, които са
преживели сърдечна атака,

съобщават, че симптомите
им са били сходни на тези
при грип и затова те са ги
подценили.

МЪЖЕ

Студена пот и гадене
Болка в гърдите
Недостиг на въздух
Болки в рамото, врата

или челюстта
Ако човек имат един или

повече от тези изброени сим-
птоми и те не отминат в
рамките на 5 минути, тряб-
ва да се позвъни веднага на
телефон 112.

Медикаментозната тера-
пия дава добри резултати са-
мо тогава, когато е прило-
жена в рамките на 1 час от
началото на симптомите.

Първа помощ
Сърдечната атака започва с интензивно и продължи-

телно стягане зад гръдната кост, от лявата страна на
гърдите, във врата и челюстта. Пациентите описват бол-
ката като пареща и все едно някой ги притиска с тежък
предмет.

За да се осигури първа помощ, е необходимо да не се
изпада в паника. Преди пристигането на линейката за-
дължително трябва да се облекчи дишането на пациента,
като за целта се разхлабят дрехите, които го стягат. Трябва
да се осигури максимален комфорт на страдащия - той
се поставя да легне. Горната част на тялото му трябва да
бъде по-високо поставено, т.е. поставят се възглавници
под раменете му. Осигурява се и приток на свеж въздух,
като се отворят прозорците.

При случай на сърдечен удар е важно периодично да
се проверява кръвното налягане и честотата на пулса -
по възможност на всеки 5 минути. Ако кръвното е нор-
мално, на пациента може да се даде нитроглицерин, кой-
то той да постави под езика си. В случай обаче че кръв-
ното рязко спадне, нитроглицеринът не помага. На па-
циента може да се даде да сдъвче таблетка аспирин.

В случай на отсъствие на съзнание, дишане и пулс
пациентът трябва да се постави на пода и моментално
да се започне реанимация. Трябва да се направи кратък
удар с юмрук в областта на гръдната кост. Изкуственото
дишане също е задължително. На всеки 15 удара на
сърцето се прави вдишване и издишване. Това се повта-
ря, докато се появи пулс.
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Ако смятате, че пекине-
зът е само декоративно ку-
че, грешите. Преди всичко
това куче е великолепен па-
зач. Той се отличава с изк-
лючителна бдителност и без-
страшие, реагира много точ-
но на всеки непознат, кого-
то е готов да атакува и про-
гони от дома на своя стопа-
нин.

Сред представителите на
тази порода средната про-
дължителност на живота е
15-18 г., но не са редки слу-
чаите, когато кучетата жи-
веят по 20-22 години.

Кучетата от порода Пеки-
нез достигат тегло на зряло
куче на 10 месечна възраст.
Това е период на интензи-
вен растеж, който изисква
прием на високо енергийна
храна, адаптирана към не
напълно развитата хранос-
милателна система и малкия
размер на зъбите и челюс-
тите.

Период на крехка имун-
на система.

Периодът между 4та и
12та седмица е критичен за
кученцата от порода Пеки-
нез. След отбиването те за-
почват постепенно да губят
придобития от майката иму-
нитет. Собствената им имун-
на система се развива на-
пълно едва на около 15 ме-
сечна възраст, след ревакси-
нациите.

Кратък и интензивен рас-
теж.

На 6 месечна възраст ку-
ченцата от дребните породи
са преминали по-голямата
част от растежа. Те увелича-
ват телесното си тегло сред-
но с 20г дневно, като на 10
месечна възраст са достиг-

нали 20 пъти по-голямо тег-
ло от това при раждането им.
През този период кученцата
се нуждаят от два пъти по-
вече енергия в сравнение с
кучетата в зряла възраст, за
да се задоволят нуждите на
интензивния им метаболи-
зъм.

Тенденция към натрупва-
не на наднормено тегло.

При кучетата от дребни
породи се наблюдава тенден-
ция към натрупване на мас-
тни резерви от по-ранна въз-
раст. Затова прехранването
може да доведе до наднор-
мено тегло, което носи риск
за хармоничния растеж на
кученцето.

Редовно хранене.
Хранете кученцето три

пъти дневно до навършване
на 6 месечна възраст, а след
това по два пъти на ден в
точно определени часове.
Наблюдавайте растежа му
като редовно следите тегло-
то му.

Общ вид: Лъвско на вън-
шен вид с будно и интели-
гентно изражение. Малко,
уравновесено, умерено наби-
то, с голямо достойнство и
качество. Всички признаци
на респираторен дистрес по-
ради някаква причина или
невъзможност да се движи
правилно са нежелани и
трябва да бъдат сериозно на-
казани. Не е прекалено окос-
мено.

Поведение и темпера-
мент: Безстрашно, лоялно,
резервирано, но никога пла-
хо или агресивно.

Глава: Сравнително голя-
ма, пропорционално по-ши-
рока, отколкото дълбока.

Черепна област: Череп:

Умерено широк, голям и пло-
сък между очите; не купло-
виден; широк между ушите.

Стоп: Определен.
Лицева област: Черно

пигментирани носна гъба,
устни и клепачи.

Носна гъба: Не много къ-
са, широка, ноздрите са го-
леми и отворени. Леки гън-
ки, за предпочитане прекъс-
нати, може да се простират
от бузите до горната костна
линия на носа като широко
обърнато "V". Тези гънки ни-
кога не трябва да имат неб-
лагоприятен ефект или да
пречат на очите и носа. Из-
пити ноздри и тежки върху
носа гънки са нежелани и
трябва да бъдат строго на-
казани.

Муцуна: Трябва да е убе-
дителна, но може да бъде от-
носително къса и широ-
ка.Здрава долна челюст.

Устни: Еднакви устни, без
да се показват зъбите или
езика. Никога не засенчват
добре определената брадичка.

Очи: Ясни, кръгли, тъм-
ни, сияещи и не много го-
леми. Без видими очни
проблеми.

Уши: Със сърцевидна
форма, поставени на ниво-
то на черепа, носени плът-
но по главата и недостига-
щи под линията на муцуна-
та. Дълъг пищен украсяващ
косъм.

Шия: Относително къса
и дебела.

Тяло: Относително късо,
по-издигнато отпред, откол-
кото отзад, с отчетлив кръст.

Горна линия: Равна.
Гърди: Широки и добре

извити ребра, изпъкнали
между предните крайници.

Опашка: Високо поставе-
на, носи се плътно прилеп-
нала, леко извита върху ед-
ната от двете страни на гър-
ба. Дълъг украсяващ косъм.

Крайници: Предни край-
ници: Относително къси, де-
бели, с тежки кости предни
крайници.

Стоят добре на лапите, а
не на метакарпусите. Абсо-
лютната стабилност е от съ-
ществено значение.

Плешки: Разлети назад и
са подобаващо пригладени
към тялото.

Лакти: Плътно до тяло-
то.

Подрамене: Костите на
подраменете могат да са ле-
ко дъговидни между метатар-
зусите и лактите.

Матакарпус (Глезен): Ле-
ко наклонени, силни и не
много събрани един към
друг.

Предни лапи: Големи и
плоски, не кръгли. Могат да
бъдат лекозавъртени навън.
Прекалено завъртени навън
лапи са сериозен недостатък.

Задни крайници: Са сил-
ни и добре замускулени, но
относително по-леки от пред-
ните. Прекалено тесни зад-
ни крайници са сериозен не-
достатък. Умерено заъглени.
Абсолютната стабилност е от
съществено значение.

Колене: Добре определе-
ни.

Скакателни стави: Стег-
нати, ниски.

Метатарзуси (Задни гле-
зени): Силни, паралелни, ко-
гато се гледат отзад.

Задни лапи: Големи и
плоски, не кръгли. Задните
лапи сочат право напред.

Походка / Движения: Ти-

пично бавен, изпълнен с дос-
тойнство, клатушкащ се ход
напред. Типичните движения
не трябва да се бъркат с кла-
тушкане, причинено от сла-
бост в раменете или с други
индикации на слабост.

Всяка отпуснатост на ра-
менете и лактите, както и
всички индикации на слабост
на крайниците и глезените,
трябва да бъдат сериозно на-
казани.

Движенията не трябва да
бъдат възпрепятствени от
прекалена окосменост на тя-
лото.

Козина: Косъм умерено
дълъг, прав, формиращ
обилна грива, простираща
се извън холката, образуващ
пелерина около шията. Груб
покривен косъм с дебел, по-
мек подкосъм. Украсяващ ко-
съм по ушите, задната стра-
на на крайниците, опашка-
та и пръстите. Дължината
и количеството на козината
не трябва нито да възпре-
пятстват активността на ку-
чето, нито да помрачават
очертанията на тялото. Пре-
калената космена покривка
трябва да бъде наказвана.

Цвят: Всички цветове и
петна се допустими и еднак-
во ценени, с изключение на
албинизъм или червенока-
фяв цвят. Многоцветните
трябва да са с равно разпе-
делени цветове.

Размери и тегло: Идеал-
ното тегло не надвишава 5
кг за мъжките и 5,4 кг за
женските. Кучетата трябва да
изглеждат малки, но изненад-
ващо тежки при повдигане.
Тежките кости и здравото те-
лосложение са от съществе-
но значение за породата.

Пекинез
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15. ÇÎÄÈÀÊ

Летните температури ве-
че са тук, а заедно с тях се
покачва градусът на настро-
ението. А какво са подгот-
вили звездите за всеки зо-
диакален знак?

Îâåí
Вие, Овни, в началото на

седмицата ще се занимава-
те предимно с лични въпро-
си. Възможно е да изясня-
вате отношения с близки до
вас хора. Ако съумеете да за-
пазите самообладание, мо-
же да стигнете до важни ком-
промиси и да постигнете
разбирателство. След чет-
въртък ще обогатите гарде-
роба си и ще промените ви-
зията си, подлагайки се на
различни козметични проце-
дури или манипулации.

Òåëåö
Вие, Телци, в началото на

седмицата ще сте силно ан-
гажирани с професионални-
те си дела. Внимавайте да
не ви подведат и да не злоу-
потребят със служебното ви
положение. След четвъртък
ще поглезите близък до вас
човек и ще изкарате ползот-
ворно време с него в прият-
на атмосфера. Не е изклю-
чено да се занимаете с лю-
бим ваш спорт или да посе-
тите интересна дестинация.

Áëèçíàöè
Вие, Близнаци, търсите

близост и разбиране от близ-
ките ви хора в началото на
седмицата и самите вие ще
сте много грижовни и раз-

биращи. Голяма част от вас
ще успеят да отделят много
време и внимание на деца-
та си или ще се отдадат на
различни спортни активнос-
ти или друг вид хобита. След
четвъртък е възможно да въ-
ведете промени в хранител-
ния си режим или ще обо-
гатите гардероба си.

Ðàê
При вас, Раци, са възмож-

ни семейни ангажименти или
работа покрай дома и обза-
веждането ви. Ще сте много
по-затворени от обикновено
и ще имате нужда от почив-
ка, разтоварване и домашен
уют. След четвъртък е въз-
можно да се отдадете на лю-
бов и романтични изживя-
вания с човек, когото харес-
вате. В работата е много ве-
роятно да станете обект на
интриги на недоброжелатели.

Ëúâ
Вие, Лъвове, ще сте изк-

лючително комуникативни и
общителни през седмицата.
Много е вероятно да полу-
чите интересни доставки,
обаждания или съобщения,
както и да предприемете крат-
ки пътувания. Не е изклю-
чено да ви се наложи да тру-
пате нови знания и да чер-
пите информация от различ-
ни източници, с цел доказ-
ване в службата или вътреш-
но обогатяване. Добре е да
не се претоварвате и е важ-
но да си оставите време за
почивка или някакво хоби.

Äåâà
В началото на седмицата

вие, Деви, ще сте изключи-
телно фиксирани върху фи-
нансовото ви състояние и
ще сте много прагматични.
Няма да сте склонни да ха-
бите усилията си на вятъра
и да не виждате реален ре-
зултат от действията си. Ще
търсите подобаващо ви се
възнаграждение и ще гони-
те печалба. След четвъртък
е много вероятно да се на-
тъкнете на интересни хора,
които да ви обогатят и да
разширят мирогледа ви и ко-
ито в последствие да се ока-
жат ключови за вашия жи-
вот, както в личен, така и в
професионален план.

Âåçíè
В началото на седмицата

вие, Везни, ще срещнете
признание за отминали уси-
лия и ще получите похвала
за качествата, уменията и та-
лантите ви. При всички слу-
чаи ще успеете да изпъкнете
и най-вероятно ще получите
интересни предложения за
бизнес или съвместна дейност.
След четвъртък не са изклю-
чени спорове с партньора или
с близък до вас човек във
връзка с общи финанси или
съвместни дейности, на кои-
то е важно да не реагирате
пресилено и едностранчиво.

Ñêîðïèîí
В началото на седмицата

вие, Скорпиони, ще имате
възможност да стартирате

важни за вас проекти бла-
годарение на човек от соци-
алната ви среда. Не е изк-
лючено също така да успее-
те да намерите решение на
отдавна тормозещ ви проб-
лем. След четвъртък ще ви
стане леко напрегнато в ра-
бота и за това е най-добре
да успеете да намерите на-
чин да починете и релакси-
рате. Голяма част от вас ще
са влюбени и доста силно
идеалистични по отношение
на любимия човек.

Ñòðåëåö
В началото на седмицата

е възможно вие, Стрелци, да
отворите нова страница във
вашия живот и да намерите
нова цел, към която да се
насочите. След четвъртък ще
успеете да срещнете хора, ко-
ито ще са ви полезни за бъ-
дещата реализация, профе-
сионално или личностно раз-
витие. Ще се представите в
най-добрата си светлина, но
за целта е важно да внима-
вате с прибързаните и не-
домислени изказвания.

Êîçèðîã
Вие, Козирози, ще имате

нови и интересни преживя-
вания през седмицата. В ли-
чен план е възможно да афи-
ширате връзка, да затвърди-
те отношения с любим чо-
век или да получите инте-
ресни покани и предложе-
ния. След четвъртък се очак-
ва да имате голям пробив в

кариерата и да постигнете
значителни професионални
успехи. Нещата ще ви се
случват от само себе си и с
не много усилия.

Âîäîëåé
Вас, Водолеи, ви чака ед-

на емоционално наситена
седмица, прекарана с най-
близките ви хора. Ще сте
грижовни и ще се стараете
да покажете на хората око-
ло вас, че държите на тях.
След четвъртък може да по-
лучите изненадващи обажда-
ния, съобщения или достав-
ки. Добре е да сте внима-
телни със средствата за
предвижване и комуникация,
както и при подаването или
получаването на документи.

Ðèáè
Вие, Риби, в началото на

седмицата ще сте склонни да
драматизирате и да виждате
нещата негативно. Не е из-
ключено да си правите при-
бързани заключения за хо-
рата, с които сте в контакт
и за това е важно да се пос-
тараете да не действате или
говорите прибързано. Не са
изключени работа с чужди
пари и инвестиции, както и
ангажименти покрай наслед-
ства, кредити или заеми.
След четвъртък голяма част
от вас ще си имат работа с
чужденци, с правни или фи-
лософски въпроси. Възмож-
но е да попътувате и да раз-
ширите мирогледа си.

Седмичен хороскопСедмичен хороскоп
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16.  ÍÀ ÒÐÀÏÅÇÀÒÀ

Ïèëå ëþòèêàÏèëå ëþòèêàÏèëå ëþòèêàÏèëå ëþòèêàÏèëå ëþòèêà
ПРОДУКТИ: 2 домата, 4 печени чушки,

1 глава лук, 1 ч.л. сол, 1 връзка магданоз, месото
от 1 сварено пиле, олио.

Лукът се нарязва на ситно, прибавят се солта
и магданозът и се намачкват с дървено чукало.
Обелените и нарязани на ситно домати и чушки
се прибавят при лука и също се счукват с
чукалото. Месото се накъсва и слага в салатата
и се разбърква. Овкусява се с малко олио.

Ñåëñêà ÷îðáà îò ïèëå
ПРОДУКТИ: 1 пиле, 1 глава лук, 2 чушки, 2

домата, 1/3 ч.ч. фиде, 2 яйца, 3-4 с.л. кисело
мляко, сол, магданоз.

Пилето се сварява с лука и се обезкостява.
В бульона се слагат чушките и доматите,
нарязани на ситно. Като се сварят, се прибавя
фидето, а след 5 минути - и накъсаното на
малки парченца месо (без бялото). Чорбата се
застройва с яйцата и киселото мляко. Поднася
се със ситно нарязан магданоз.

Ïèëå ñ òîïåíî ñèðåíå è ãúáè
ПРОДУКТИ: 8 долни бутчета, 500 г пресни

гъби, 300 г топено сирене за мазане, черен пипер,
сол, 3-4 с.л. олио, магданоз за поръсване по желание.

Измийте бутчетата и ги сложете в подходяща
дълбока тава. Измийте и нарежете гъбите на
филийки и ги прибавете към бутчетата. Поръсете
с олиото, черния пипер и малко сол (внимавайте
със солта, защото топеното сирене е солено) и
хубаво разбъркайте. Залейте ястието с топла вода
да покрие бутчетата, завийте с фолио и сложете
да се пече в загрята на 200 градуса градуса фурна.

След 30 минути извадете тавата от фурната и
махнете фолиото. В купа сложете топеното сирене
и разбивайте, като добавяте горещ бульон от
ястието да се получи гладка каша като боза.
Изсипете тази каша в тавата, разбъркайте хубаво
и върнете ястието във фурната. Печете още 20
минути. Ястието не трябва да става гъсто - сосът
трябва да е редичък. При сервиране може да се
поръси със ситно нарязан магданоз.

На 29 юни празнуваме Петровден, посветен
на християнските първовърховни апостоли св.
Петър и св. Павел. И за за да почетем този
светъл празник, ще приготвим празнична
трапеза.

Êàâúðìà ïîä îìëåò
ПРОДУКТИ: 2-3 яйца, 500 г пилешко месо, 3-4

глави лук, 5 с.л. доматено пюре, консервирани
гъби, кисели краставички, черен пипер, кимион,
сол, чубрица, олио.

Пилешкото месо се нарязва на малки парчета
и се запържват в тиган с олио. След като се
позапържат се добавят, нарязаният на полумесеци
лук. Когато и лукът се запържи, се добавят
доматеното пюре, по желание кисели краставички
и гъби. Най-накрая се слагат подправките - сол,
млян кимион, черен пипер и чубрица на вкус.
Кавърмата се сваля от котлона и оставя настрани.

Яйцата се разбиват предварително в съд и се
пържат като палачинка в друг тиган с малко
олио. Поставяне на кавърмата под омлета: Взема
се една купичка, която да е дълбока с прави
стени, а не разлята. В нея поставяме омлета,
като го слагаме така, че да прилегне към
купичката, след което се изсипва кавърмата. Взема
се плоска чиния, която се поставя върху купичката.
С едната ръка се захваща купичката, а с другата
се придържа чинията и се обръщат обратно, така
че чинията да е отдолу, а купичката отгоре.
Внимателно се издърпва купичката и кавърмата
остава захлупена под омлета.

Ïîïñêà ÿõíèÿ ñ ïèëå
ПРОДУКТИ: 500 г пилешко месо, 600 г малки

лукчета, 3-4 скилиди чесън, 300 г консерва домати,
1 морков, 20 г целина, 1/3 ч.ч. вино, 2-3 с.л. брашно,
1 дафинов лист, червен пипер, черен пипер, сол.

Пилешкото се сварява до готовност. В тенджера
се запържват лукчетата, морковът и целината.
След като омекнат, се добавят доматите, чесънът
и подправките.

Долива се виното и 2 ч.ч. гореща вода. Ври на
тих огън до пълното омекване на лукчетата. Накрая
се добавя пилешкото месо и се слага брашно, за
да се сгъсти сосът.

Ïàíèðàíè ïèëåøêè êîòëåòè
ПРОДУКТИ: 1 пиле около 1 кг, 1 връзка корени

за супа, сол, черен пипер, брашно, галета, 1 яйце,
3-4 с.л. прясно мляко, кашкавал, настъргана
лимонова кора, лимонов сок, 20 г масло, бульон
или подсолена вода, мазнина за пържене.

Почистеното пиле се вари в костена отвара
или подсолена вода (колкото да го покрие) с
едро нарязаните корени за супа. Изважда се,
почиства се от кожата и костите, нарязва се на
порции и се наръсва със сол, черен пипер и
няколко капки лимонов сок. Приготвя се гъсто
палачинково тесто от яйцето, млякото брашното
и щипка сол. Котлетите се потапят в тестото, а
след това се притискат добре в галета и се
изпържват един по един до златисто оцветяване
в гореща мазнина. Върху всеки котлет веднага
след изпържването му се слагат парченце масло,
настъргана лимонова кора и настърган кашкавал.

На Петровден ястията ще са с пилешко
месо, месят се питки, хлябове, приготвя се
баница, курбан чорба, сладкиши с ябълки.
Споделяме няколко чудесни рецепти, с които
да се подгтовите за празника.

Пилешкото е любимо на много хора - най-
вече децата, защото е по-леко месо. То е едно
от най-честите ястия на нашата трапеза.
Богата е палитрата от рецепти, които можем
да приготвим от него.

Като започнем от вкусната пилешка супичка,
любима на малки и големи, та до печеното
пиле, което приготвено майсторски, може да
се превърне в страхотен деликатес за всяка
изискана трапеза.

Опитайте нашите предложения и ще се
уверите!

Рецептите са заимствани
от списание "Вкусна трапеза"

Âðà÷àíñêà ñàëàìóðà
ПРОДУКТИ: 3 пилешки бутчета (горна и

долна част), 3-4 червени чушки, 3-4 зелени
чушки, 3 домата, 3-4 скилидки чесън, магданоз,
черен пипер на зърна, сол, 3-4 с.л. олио, 1-2 с.л.
оцет.

В средно голяма тенджера загряваме олиото
и слагаме бутчетата. Добавяме сол и черен
пипер на зърна. Когато бутчетата се запържат,
добавяме вода и ги оставяме да се варят около
35-40 минути. Изпичаме чушките и доматите.
Може на парти грил, скара, или дори в
тефлонов тиган върху котлона.

В голямо хаванче или купа счукваме чесъна
с малко сол. Прибавяме печените чушки и
домати и счукваме и тях. Добавяме нарязания
магданоз и оцета. Разбъркваме всичко добре.
Изваждаме свареното пиле и го обезкостяваме.
Прецеждаме бульона. Слагаме бульона отново
на котлона. Прибавяме пилето. Прибавяме
сместа от хаванчето. Оставяме да ври не повече
от 3-4 минути. Сервира се гореща.

Áèðåíî ïèëå
ПРОДУКТИ: 1 пиле (около 700 г), 125 г масло

или маргарин, 250 мл бира, черен пипер, червен
пипер, сол.

Измитото пиле се нарязва на порции, поръсва
се със сол, черен и червен пипер и се нарежда в
тавичка. Върху него се слагат парченца масло и
се залива с бирата. Пече се в гореща фурна до
зачервяване.

С месце от пиле
Петровден посрещнете
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Какво са витамините
Какво всъщност

представляват вита-
мините? Каква е ро-
лята на всеки един от
тях? Колко често и от-
къде да си ги набавя-
ме? На тези въпроси
ще отговори фитнес
треньорът и консул-
тант по хранене Стра-
хил Иванов.

Какво представля-
ват витамините?

Витамините (от лат.
"vita" - живот) са орга-
нични съединения, без
които правилното и
нормално функциони-
ране на организма е
невъзможно. Те дейст-
ват като незаменими
кофактори и коензими
в почти всички биохи-
мични процеси в орга-
низма.

Нямат калорийна
стойност, но регулират
обмяната на вещества-
та и помагат на тялото
да преобразува макро-
нутриентите (белтъчи-
ни, мазнини и въгле-
хидрати) в енергия. Ви-
тамините (с много мал-
ко изключения) не мо-
гат да се синтезират
самостоятелно от орга-
низма, което налага
външния им прием
чрез храната, в която
се съдържат в малки
количества.

Кои са основните
групи витамини?
Витамините се раз-

делят на две големи
групи: мастноразтво-
рими (А, D, Е, К) и вод-
норазтворими (вита-
мините от група В и ви-
тамин С). Разлика
между тях е, че маст-
норазтворимите вита-
мини могат да се скла-
дират в мастната тъкан
на организма, а вод-
норазтворимите се
включват в кръвообра-
щението и отделител-
ната система, с която
се извеждат навън.

Следователно вод-
норазтворимите вита-
мини трябва да се на-
бавят всекидневно, а
при мастноразтвори-
мите това не е нало-
жително и дори не
трябва да се прекаля-
ва с тях, защото мо-
гат да бъдат токсични,
ако се надвиши пре-
поръчителния дневен
прием.

Но нека се запоз-
наем с всеки един ви-

тамин поотделно, за-
щото дори спадащите
към една и съща група
имат различно въздей-
ствие върху организма.

Мастноразтворими
витамини
Витамин А  - Укреп-

ва имунната система,
стимулира растежа и
развитието. Доприна-
ся за здравата кожа и
поддържа в добра
форма дихателните ор-
гани и зрението. Вита-
мин А взема активно
участие и в обмяната
на веществата. Недос-
тигът му се свързва с
нарушения в зрението,
забавяне на растежа,
загуба на тегло, суха
кожа и др. Важно е да
се знае, че колкото по-
вече витамин А прие-
маме, толкова трябва
да увеличим и приема
на витамини от група
B и витамин С.

Хранителни източ-
ници: Черен дроб, кра-
ве масло, млечни про-
дукти; яйца, морко-
ви,куркума (,която е бо-
гата и на магнезий),
спанак, броколи, жъл-
то-оранжеви плодове
като кайсия, пъпеш и
ананас;

Витамин D - Необ-
ходим е за усвояване-
то на калция и фосфо-
ра от организма, сле-
дователно за правил-
ното формиране на
здрави кости и зъби.
Изпълнява транспорт-
на функция -пренася
минералните вещества
от кръвта до костите и
обратно. Освен това иг-
рае важна роля за въз-
становяването на клет-
ките в тялото. Наричан
е още "слънчевият ви-
тамин", защото се син-
тезира в кожата ни под
въздействието на слън-
чевите UV лъчи.

Дефицитът на вита-
мин D е един от най-
разпространените в
световен мащаб, като
се смята, че 40-75% от
населението страда от
недостиг.

Хранителни източ-
ници: Мазни риби (ри-
ба тон, скумрия, сьом-
га, сардини), черен
дроб, яйчени жълтъци
и млечни продукти;

Витамин Е - Мощен
антиоксидант, който за-
щитава от окисление
липидите, останалите
витамини и белтъчини-
те. Витамин Е повиша-
ва имунитета, а при мъ-
жете стимулира спер-
матогенната дейност
на тестисите. Продъл-
жителната липса на ви-
тамин Е води до нару-
шения във въглехидрат-
ната обмяна, а от там
до нарушения в нерв-
ната система.

Хранителни източ-
ници: Растителни маз-
нини, зърнени и бобо-
ви култури, ядки, соя,
слънчоглед, зеленолис-
тни зеленчуци, авока-
до, яйца;

Витамин К - Спома-
га за съсирването на
кръвта и така предпаз-
ва организма от вът-
решни кръвоизливи.
Заздравява костите и
осигурява правилното
функциониране на бъб-
реците. Витамин К съ-
ществува под две ес-
тествени форми: вита-
мин К

1
, намиращ се в

зеленолистните зелен-
чуци и витамин К

2
,  кой-

то се синтезира самос-
тоятелно от човешкия
организъм.

Хранителни източ-
ници: Черен дроб,
млечни продукти, зеле-
нолистни зеленчуци,
броколи, кисело зеле,
карфиол, морски водо-
расли;

Водноразтворими
витамини
Витамин С (аскор-

бинова киселина) -
Един от най-важните
антиоксиданти. Укреп-
ва имунната система,

улеснява абсорбацията
на желязото, калция и
фосфора. Жизненова-
жен за растежа на
клетките и съединител-
ната тъкан. Участва в
образуването на кола-
ген и улеснява тъкан-
ното дишането.

Хранителни източ-
ници: Черни боровин-
ки, шипки, цитрусови и
тропически плодове,
броколи, домати, кар-
тофи, джинджифил,
магданоз и др.;

Витамини от група B
- Общото за всички ви-
тамини от група В (B

1
,

B
2
, B

3
, B

5
, B

6
, B

9
, B

12
) е,

че участват в метабо-
лизма на хранителни
вещества, а оттам и в
снабдяването ни с
енергия. Играят изклю-
чително важна роля за
правилното функциони-
ране на нервната сис-
тема и помагат на ор-
ганизма да се пребо-
ри със стреса. Като
водноразтворими вита-
мини, те не могат да
се складират от орга-
низма и трябва да се
приемат редовно.

Витамин В
1
 - Регу-

лира апетита, спомага
за концентрацията и
подобрява паметта.
Грижи се за доброто
състояние на сърдечно-
съдовата и мускулната
система.

Хранителни източ-
ници: Месо (особено
свинско), черен ориз,
пълнозърнести храни,
овесени ядки, бобови
растения, морски да-
рове;

Витамин B
2
 - Необ-

ходим е за растежа и
развитието, защитава

епидермис, подобрява
зрението, укрепва
имунната система и др.
Приеман в достатъчни
количества, нормали-
зира обмяната на ве-
ществата и ускорява
процеса на оздравява-
не след някои заболя-
вания.

Хранителни източ-
ници: Черен дроб, ме-
со, бадеми, гъби, сьом-
га, мляко, банан, мая;

Витамин B
3
 - Осво-

бождава тялото от на-
личните токсини и
предпазва от различни
замърсители. Понижа-
ва холестерола, пред-
пазва от сърдечни бо-
лести и помага за по-
добряване на хранос-
милането.

Хранителни източни-
ци: месо, фъстъци, ри-
ба тон, черен дроб, би-
рена мая, сушени пло-
дове, кресон, сирене;

Витамин В
5
 - Пред-

пазва от инфекции,
допринася за доброто
състояние на дихател-
ната система.

Хранителни източ-
ници: Месо, черен
дроб, пъстърва, слън-
чоглед, херинга, орехи,
скариди, грах, яйчен
жълтък пълнозърнести
храни, кисело мляко;

Витамин В
6
 - Естес-

твен диуретик, необхо-
дим е за изграждане-
то на антитела, ерит-
роцити и стероидни
хормони. Засилва ак-
тивността на щитовид-
ната жлеза, защитава
от инфекции и допри-
нася за здрава нерв-
на система. Спомага
за регулиране на кръв-
ната захар.

Хранителни източ-
ници: Повечето високо-
белтъчни продукти, би-
рена мая, нахут, говежд
черен дроб, зеле, яй-
ца, мляко, авокадо,
фъстъци, банани, пъ-
пеш;

Витамин B
7
 - По-

добрява растежа и раз-
витието на нервните
клетки. Облекчава мус-
кулните болки, пред-
пазва от кожни болес-
ти, екземи и косопад

Хранителни източ-
ници: Месо, риба, зе-
ленчуци, ядки, пълно-

Не бързайте с бърсане-
то на потта. В момента, в
който се изпари от кожата
ни, всеки грам пот отвежда
от тялото ни по 2427 джау-
ла топлинна енергия, като
по този начин го охлажда.
Когато избършем потта,
преди тя да се е изпарила,
ние директно пречим на тя-
лото си да се охлади по най-
естествения за него начин.

Внимавайте с клима-
тиците. За да се адаптира
към горещината тялото за-
силва отделянето на пот,

Науката говори за жегите
увеличава обема на кръв-
ната плазма (източникът на
потта), като в същото вре-
ме намалява количеството
на електролитите, които гу-
бим при потенето. В резул-
тат, колкото повече време
прекарваме в гореща сре-
да, толкова по-добре тела-
та ни се справят с топли-
ната. Обратно, колкото по-
вече време прекарваме в
климатизирани помещения,
толкова по-трудно става да
издържаме на жегите навън.

Леко с бирата. Несрав-

нимото удоволствие, което
ще ви донесе една ледена
бира в жегата бързо ще бъ-
де компенсирано от разши-
ряване на кръвоносните съ-
дове на лицето ви, съпро-
водено с познатото зачер-
вяване и с "онази приятна
топлина". Крайният ефект за
субективното ви моментно
благосъстояние може да бъ-
де обобщен като "повече
топлина в жегата".

Пийте горещ чай. Кон-
сумацията на горещи на-
питки в жегите помага за

охлаждането на тялото. Ча-
шата горещ чай обаче има
доста по-добър и дългот-
раен ефект. Тя затопля от-
вътре, но тялото реагира
като увеличава потенето.
Крайният резултат е, че го-
рещата напитка води до
много по-голямо охлажда-
не на организма.

Яжте пикантни храни.
Парадоксално, но факт -
няколко люти чушки ще ви
разхладят по-добре от ед-
на ледена бира.

зърнести продукти, яй-
ца, авокадо, произвеж-
да се и от чревните
бактерии;

Витамин B
9
 - Укреп-

ва имунната система,
жизненоважен е за об-
разуването на генетич-
ния материал (ДНК). То-
зи витамин е тясно
свързан с витамин B12,
като заедно образуват
червените кръвни клет-
ки от костния мозък.
Помага на организма
да се пребори с умо-
рата и стреса.

Хранителни източ-
ници: Черен дроб, би-
рена мая, риба, орехи,
нахут, моркови, спанак,
кресон, портокалов
сок, пъпеш ягоди;

Витамин В
12

 - под-
помага нормалното
функциониране на нер-
вната система и фор-
мирането на ДНК и
червени кръвни клет-
ки. Подобрява концен-
трацията и паметта.
Облекчава умората,
предпазва сърдечно-
съдовата и мускулна-
та система от прена-
товарване, снабдява
клетките с кислород и
увеличава издръжли-
востта. Дефицитът на
витамин В

12
 причинява

злокачествена анемия.
Хранителни източ-

ници: Черен дроб, го-
веждо и свинско месо,
мляко, сирене, кашка-
вал, яйца, банани.

Това са всички най-
важни витамини, нуж-
ни на организма ни.
Имайте предвид, че
витамините не дейст-
ват самостоятелно, а
взаимодействат по-
между си, затова е из-
ключително важно,
всички те да присъст-
ват във вашия храни-
телен режим.

Посочените дневни
дози са минималните
количества, които чо-
век трябва да приема
от тях. Често се налага
те да бъдат доста по-
високи. От повишен
прием се нуждаят всич-
ки, занимаващи се ак-
тивно със спорт, уп-
ражняващите тежък
физически труд, бре-
менните и кърмещи же-
ни, децата и хората,
страдащи от някои за-
болявания, както и пу-
шачите.

От обекти;
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От 1 юли Варна
става столица на
световното акварелно
изкуство. В продълже-
ние на един месец в
Градската художестве-
на галерия "Борис
Георгиев" ще бъдат
представени творби на
автори от повече от 70
държави от 5 конти-
нента.

Триеналето на
Акварела тази година
се провежда за втори
път с финансовото
съдействие на Фонд
Култура - Община
Варна. Организатор е
Фондация "Междуна-
родно акварелно
общество - България".

Тази година Бълга-
рия има невероятния
шанс да празнува
акварела не с едно, а
с две международни
събития, които ще се
проведат през юли в
морската столица :

Íàêðàòêî
"Сандрово пее и танцува"
събира 700 изпълнители
Фестивалът "Сандро-
во пее и танцува" ще
се състои на 29 юни
в русенското село
Сандрово. Участници-
те са на различна
възраст от 55 фолк-
лорни състава от
страната. Фестивалът
е с конкурсен харак-
тер в десет раздела.
Организатори са
кметството в Сандро-
во и местното читали-
ще "Васил Левски-
1928".

Ансамбъл "Пирин"
впечатли публиката
в Европа
Творците от ансамбъл
"Пирин" отново впе-
чатлиха публиката.
Ансамбълът участва в
24-тото издание на
Международния
фестивал за изкуства
в Будапеща, Унгария,
откъдето се завърна
с плакет. Музикантите
и танцьорите се
представиха и на
Международния
фестивал в град
Миява, Словакия.

Ямболският "Дианополис"
ще свири в София
Ямболската музикал-
на гордост - каме-
рният оркестър
"Дианополис", ще
гостува на столична
сцена на 28 юни.
Заглавието е "Темпе-
рамент и стил", със
специалното участие
на Цветан Недялков -
китара.

Äæóäèò Äåí÷
ïîäêðåïÿ
Êåâèí Ñïåéñè

Британската актриса
Джуди Денч заяви, че е
обезпокоена от факта,
че актьори като Кевин
Спейси и продуцента
Харви Уайнщайн се пре-
небрегват като професи-
оналисти поради скан-
далите около тях. "Що
за агония?" - пита тя. Тя
подчерта, че не харес-
ва поведението им око-
ло скандалите за сексу-
ални посегателства, но,
смята, че са успешни в
дългата си кариера в ки-
ното. "Не бива да се от-
рича, когато някой има
талант. Колко са прек-
расни филмите, в които
играе Кевин Спейси и
заснети от Харви".

Тя подчерта, че е за-
дължена на хора като
тях за дългата си успеш-
на кариера. Кевин Спей-
си поддържа актрисата
след смъртта на съпру-
га й. Британската фил-
мова е театрална актри-
са и родена през 1934
година. ç

Ôîëêëîðåí ôåñòèâàë âúâ Âåëèêî
Òúðíîâî íè î÷àêâà ïðåç þëè

От 20 до 27 юли Велико
Търново ще бъде домакин
на едноименния междуна-
роден фолклорен фести-
вал, който ще отбележи 22-
то си издание. Всички фес-
тивални вечери ще се про-
ведат на открито в Летния
театър на парк "Марно по-
ле", входът е свободен за
гражданите и гостите на
старата столица.

Във фестивалната прог-

"Ще направим Банско
по-известно от Монтрьо" -
казва на шега основателят
на джаз феста в Банско д-
р Емил Илиев.

Най-големият летен форум
за любителите на хубавата
музика се провежда за 22-
ри път. За това време фес-
тивалът отгледа поколение
меломани и натрупа вълну-
ващи спомени и впечатления.
Голямата новина за всички,
които имат незабравими спо-
мени от срещата с фънк ма-
шината Мейсио Паркър в
НДК, е, че той е сред основ-
ните звезди на Банско 2019.

Паркър, който е свирил
с имена като Джеймс Бра-
ун, Принс, Кармен Макрей,
Джо Завинул, Били Кобъм,
Рон Картър, Пати Остин, ще
излезе на сцената в пър-
вата фестивална вечер -
6 август.

Сред другите междуна-
родни участници са Малина
Мой от САЩ, италианката
Сара Джейн Гиоти, чудесна-
та гръцка банда, изпълнява-
ща мануш - "Гаджо Дило". ç

Ìåéñèî Ïàðêúð
ñðåä çâåçäèòå íà
äæàç ôåñòèâàëà
â Áàíñêî

Âàðíà ñòàâà ñòîëèöà íà ñâåòîâíîòî
àêâàðåëíî èçêóñòâî

Варна и в европейската
столица на културата -
Пловдив.

Международно триена-
ле "Духът на акварела"
включва Фестивал на
акварела, Изложба в ГХГ
Варна и пътуваща излож-
ба в избрани галерии в
някои от най-големите
градове на България.
Първото издание през
2016 г. не само бе отли-
чено с наградата на
AwARTs, но и получи най-
висока оценка по света.
В резултат на това през
2019 г. има почти 200%
увеличение на кандидату-
рите за участие.

Международно жури
от световноизвестни
имена като Станислав
Золадз (Швеция), Али
Абас (Пакистан), Кирил
Божков (България), Лю
Уи (Китай), Стела Кен-
фийлд (България/САЩ),
Пламена Рачева (дирек-
тор на ГХГ - Варна) и

Селма Тодорова (куратор
на проекта, президент на
IWS Bulgaria), се справи
с нелеката задача от 846
творби да избере 360 от
63 страни, които българс-
ката публика ще има
възможността да види от
1 до 31 юли.

Гостуват картини на
легенди в акварела,
между които Дейвид
Тейлър, Австралия, Ангъс
Макюън, Шотландия,
Линда Дол, САЩ и наши-
те класици Александър
Поплилов и Ненко Ток-
макчиев. ç

рама са включени акцен-
ти, посветени на национал-
ната кухня на участниците.
На специална вечер ще се
изявят нашите български
състави. За пореден път ще
се проведе и конкурсът
"Мис фестивал" - разказа
Емил Павлов, създател на
международния фолклорен
фестивал "Велико Търново"
и президент на едноимен-
ната фондация. ç

Проф. Стефан Лютаков, преподавател по скулптура във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и
Методий", през юни е ръководител на Студентската скулптурна колония в местността Ксилифор край

Велико Търново.
Пресфото БТА
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Русия ще предприеме
компенсационни военни
мерки в случай на практи-
ческо изпълнение на
заплахите на НАТО във
връзка с Договора за
ракети със среден и малък
обсег (ДРСМО). Това
съобщи заместник-министъ-
рът на външните работи на
Руската федерация Сергей
Рябков пред журналисти,
предаде Епицентър.

"Опитите да се изобрази
онова, което се случва
като военно-политически
отговор на действията на
Русия, са характерни за
пропагандни действия с
голям елемент на умишле-
на дезинформация на
световното общество.
Когато тези заплахи започ-
нат да се материализират
в материални стъпки,
вероятно ще трябва да
предприемем компенсатор-
ни военни мерки", поясни
Рябков. През последните
години страните от Алианса
за възприели идеология на
двоен подход към отноше-

Äìèòðèé Ïåñêîâ: Íå ñå ïðåäâèæäà
ïðèåìàíåòî íà äîêóìåíò ñëåä ñðåùàòà
ìåæäó Ïóòèí è Òðúìï â Îñàêà

Ìîñêâà ùå îòãîâîðè ñ âîåííè ìåðêè íà çàïëàõèòå
íà ÍÀÒÎ çà äîãîâîðà çà ÿäðåíèòå ðàêåòè

Говорителят
на Кремъл
Дмитрий Пес-
ков заяви, че
не е планира-
но подписване
на документи
след срещата
на руския пре-
зидент Влади-
мир Путин и
американския
му колега До-
налд Тръмп в
Осака, Япония

Русия
е готова да отговори на
всякакви действия на НАТО във
връзка с решението й да
прекрати изпълнението на
Договора за премахване на
ракетите със среден и малък
обсег, заяви вчера руският
зам.-министър на външните
работи Сергей Рябков. "Ще
проучим какво ще формулират
в близките месеци държавите в
НАТО. Готови сме за всякакви
варианти, отговорността за
възможни усложнения на
военно-политическата обста-
новка в Евро-атлантическия
регион, разбира се, е на САЩ
и техните съюзници в алианса",
каза Рябков.
Върховният съд
на Бразилия отложи за август
решението си по жалбата на
бившия президент Лула да
Силва за освобождаването му
от затвора. Адвокатите на Лула
подадоха иск за неговото
освобождаване заради появили
се данни, че единият от
съдиите, издали 12-годишната
присъда за корупция срещу
него, не е бил безпристрастен и
е съдействал на прокуратурата
за осъждането му. Въпросният
бивш съдия Сержио Моро сега
е министър на отбраната в
правителството на десния
президент Жаир Болсонаро. На
вчерашното заседание на
Върховния федерален съд се
явиха петима от неговите 11
членове. Един от съдиите
предложи Лула да бъде
временно освободен, докато те
обсъждат иска му за освобож-
даване в светлината на новите
обстоятелства по делото. Това
предложение обаче бе отхвър-
лено с три срещу два гласа.
В Япония
на 21 юли ще бъдат произведе-
ни избори за горна камара на
парламента, обяви правителст-
вото. Съобщението дава
началото на предизборна
кампания, в резултат на която
ще бъдат обновени половината
от местата в по-слабо влиятел-
ната от двете камари. Регистра-
цията на кандидатите ще
започне на 4 юли, което дава
на опозиционните сили крайно
малко време за подготовка. В
Япония от известно време се
носеха слухове, че премиерът
Шиндзо Абе заедно с изборите
за горна камара ще проведе и
извънредни избори за долната
камара, която има приоритет
при приемането на държавния
бюджет и избирането на
премиер. В крайна сметка той
очевидно се е отказал от тези
планове, отбелязва агенцията. В
момента управляващата ЛДП и
нейните съюзници имат
абсолютно мнозинство в двете
камари.
Шефът
на протоколната служба на
Белия дом Шон Лолър напуска
администрацията точно преди
отпътуването на президента
Доналд Тръмп за срещата на
върха на Г-20 в Япония.
Според висш служител от
администрацията, пожелал
анонимност, Лолър, който има
ранг на посланик в Държавния
департамент, напуска заради
разследване на начина, по
който той ръководи своя екип.
Служителят не пожела да
разкрие подробности по
въпроса. Началникът на
протокола отговаря за урежда-
нето на формалностите около
визитите на президента при
чуждестранни лидери.

Íàêðàòêî

:
Руският външен
министър Сергей

Лавров се срещна в
Москва с колегата си

от Обединените
арабски емирства
шейх Абдула бин

Зайед ал Нахаян. По
повод предстояща

среща на Владимир
Путин с Доналд  Тръмп
в Осака Лавров каза,
че няма съгласуван

дневен ред на
разговорите, а

президентите сами ще
определят темите,

които са приоритетни
за тях.

Снимки Пресфото БТА

Папа Франциск проведе
традиционната си седмична
аудиенция на пл. "Св. Петър"

във Ватикана при изключително
високи температури, които
вчера достигнаха близо 40

градуса в Рим

Áðàçèëñêèÿò ïðåçèäåíò îòòåãëè
óêàçà ñè çà îãíåñòðåëíèòå îðúæèÿ

Бразилският президент
Жаир Болсонаро обърна на
180 градуса политиката си на
отслабване на контрола вър-
ху огнестрелните оръжия,
след като депутатите в Се-
ната сложиха спирачка вър-
ху едно от ключовите обе-
щания в предизборната му
кампания, предаде ДПА.

През май Болсонаро под-
писа указ, с който се нама-
ляват ограниченията върху
внос и носене на огнестрел-
ни оръжия и върху покупка-
та на муниции за тях. Указът
трябваше да получи одобре-
ние в Конгреса, за да стане
закон. Миналата седмица
обаче Сенатът го отхвърли и
Болсонаро обяви, че го от-
тегля и ще преосмисли сво-
ята стратегия по въпроса.

Бившият капитан от армия-
та се зарече миналата годи-
на да се справи с престъп-
ността и да облекчи достъпа
до оръжия, прекратявайки
следван от десетилетия курс
на контрол върху пушки и
пистолети. Бразилия е една
от страните с най-много на-
силие в света. Само през ми-
налата година там бяха уби-
ти над 51 000 души.

Сенатът реши във втор-
ник, че притежаването на ог-
нестрелни оръжия трябва да
се регламентира със закон,
а не с указ, и гласува за
отхвърлянето на президент-
ския указ. Трябваше да пос-
ледва гласуване по въпро-
са и в долната камара на
парламента, където се очак-
ваше същия резултат, при

което указът на президента
щеше да бъде безвъзврат-
но погребан. Затова Болсо-
наро реши да изпревари съ-
битията и вместо бламира-
ния указ изпрати в Конгре-
са три законопроекта, тре-
тиращи същия въпрос. От
новите текстове са премах-
нати положенията, предиз-
викали най-много спорове,
с цел да се гарантира прие-
мането им от депутатите.
Точното им съдържание
предстои да се разкрие и
разясни, но според предсе-
дателя на Сената Дави Ал-
колумбре, който писа в Туи-
тър, целта им е главно да
се облекчи притежанието на
оръжия в селските райони,
най вече от собствениците
на земя. ç

нията с Русия: сдържане,
съчетано с диалог по
въпроси, по които страните
от НАТО имат интерес да
поддържат такъв. Без да
декларираме това с подоб-
ни термини, ние ще пос-
ледваме такава линия. Ще
сдържаме агресивните
намерения на НАТО, ще
маневрираме, много изби-
рателно ще подходим към
темите за диалог с Алиан-
са, които членовете на
тази организация насърча-
ват, подчерта руският
дипломат.

Рябков каза също, че
Русия изучава намеренията
на НАТО във връзка с
ДРСМО и е готова за
всички възможности за
развитие. Държавите от
НАТО бяха тези, които
следваха съзнателна линия,
за да нарушат ДРСМО,
каза Рябков. Генералният
секретар на НАТО Йенс
Столтенберг заяви на 25
юни, че страните от Алиан-
са могат да се споразумеят
за поредица от мерки във

връзка с излизането на
Русия от ДРСМО. В допъл-
нение той отбеляза, че
Руската федерация има
още пет седмици, за да
"ликвидира своите ракети,
които нарушават разпоред-
бите на договора".

Държавният глава на
Руската федерация Влади-
мир Путин и неговият
американски колега До-
налд Тръмп може да прове-
дат отделна среща "с
определено съдържание"
по време на форума на
върха на Г-20 в Осака, но
не се предвижда подписва-
не на изявление за резул-
татите от тези преговори.
Това заяви пред журналис-

ти говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков. Според
него страните продължават
да "работят по подготовка-
та на евентуална среща".

В отговор на въпрос
дали става дума за отдел-
на среща или разговор
във формат "на крак",
говорителят на Кремъл
каза: "Не изключваме
възможността за провеж-
дане на отделна среща
между Путин и Тръмп с
определено съдържание".
Песков добави, че подпис-
ването на изявление за
резултатите от тези прего-
вори не е планирано.
"Няма подготовка на
документи", поясни той. ç
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Президентът на САЩ
Доналд Тръмп изрази
надежда, че Иран пра-
вилно е възприел него-
вия сигнал, след като
той отмени нанасянето
на удар в отговор на
свалянето на американс-
ки безпилотен самолет
над Ормузкия проток,
предаде АП.

Иран приема моите
предупреждения сериоз-
но, каза президентът,
говорейки пред репорте-
ри в Белия дом. Си Ен
Ен водеше предаване на
живо оттам. Тръмп увери,
че САЩ са готови за
всякакви действия от
страна на Иран и нямат
нужда от стратегия за
изход от кризата в слу-
чай на нейното изостря-
не. На зададен му въп-
рос дали смята, че Иран
ще седне на масата за
преговори, Тръмп каза:
"Ние сме готови за всич-
ко, това няма значение.
Каквото и да направят
те, аз съм готов за
всичко", отбеляза той.

Òåõåðàí îáÿâè, ÷å ùå ñå îòêàæå îò îùå äâà
àíãàæèìåíòà, ïîåòè ñ ÿäðåíàòà ñäåëêà

ÑÀÙ: Ðàíî èëè êúñíî ùå èìà òðåòà ñðåùà ñ Êèì ×åí-óí
Президентът на САЩ

Доналд Тръмп каза, че ра-
но или късно ще проведе
трета среща със северно-
корейския лидер Ким Чен-
ун. Така той отговори на
журналисти в Белия дом
дали е възможна нова сре-
ща на върха САЩ-Север-
на Корея, предаде ТАСС.

Тръмп отбеляза ,  че
"много добре се разбира"
с лидера на Северна Ко-
рея, и разказа, че е полу-
чил от него "красиво пис-
мо за рождения ми ден" -
14 юни. На въпрос споме-
нато ли е било в писмото
за провеждане на двуст-
ранна среща, той отгово-
ри доста загадъчно: "Мо-

Френският президент Еманюел Макрон и японският премиер Шинзо
Абе по време на церемонията по посрещането на френския държавен

глава в Токио. Макрон ще участва в срещата на върха на Г-20 в
Осака, която ще се проведе на 28 и 29 юни.

Снимки Пресфото БТА

Президентът на САЩ  Доналд Тръмп показва подписаната от него
заповед за въвеждането на нови тежки санкции срещу Иран. Той

заплаши, че ще има ответна атака срещу Иран, ако Техеран предприе-
ме удари по каквито и да било американски цели.

же и да е споменато не-
що".

Същевременно Северна
Корея заяви, че няма да
отстъпи пред санкциите на
САЩ и обвини Вашингтон,
че се опитва да я постави
на колене. Министерство-
то на външните работи на
КНДР обвини САЩ във
враждебност към Пхенян и
приведе като примери за
това неотдавнашните аме-
рикански доклади за пред-
полагаем трафик на хора
и религиозни репресии в
Северна Корея. Цитирано
бе и изявление на държав-
ния секретар Майк Помпе-
йо, че над 80 % от север-
нокорейската икономика е

Официалната севернокорейска информационна агенция КЦТА разпрост-
рани снимка на лидера  Ким  Чен-ун, който чете писмото от амери-
канския президент Доналд Тръмп. Двамата си размениха писма, които
уверяват, че се надяват да продължат дипломацията, макар че се

провали се двустранната среща на върха в Ханой.

Преговорите за форми-
ране на правителство в Ис-
пания зациклиха във втор-
ник вечерта, след като со-
циалистическата партия на
и.д. премиера Педро Сан-
чес отново не можа да пре-
одолее разногласията си с
другата лява партия "Поде-
мос", предаде Ройтерс.

Това отново поставя въп-
роса за възможността от
нови парламентарни избо-

Ïðåãîâîðèòå çà ïðàâèòåëñòâî â Èñïàíèÿ ñà
â çàäúíåíà óëèöà, âúçìîæíè ñà íîâè èçáîðè

ри само два месеца след
като произведените през
април не излъчиха ясен по-
бедител, а съставът на изб-
рания парламент прави
много трудно създаването
на управляваща коалиция.
Социалистите на Санчес
спечелиха най-много депу-
тати, но нямат мнозинство
и имат нужда от подкрепа
от няколко по-малки партии,
за да останат на власт.

После добави, че когато
те са готови да прегова-
рят, ще потърсят контакт
с него.

Междувременно иран-
ският президент Хасан
Рухани заяви, че иранс-
ките сили "ще отвърнат
решително на всяко ново
нарушение на въздушно-
то пространство на Иран
от САЩ". В телефонен
разговор с френския
президент Еманюел
Макрон Рухани, цитиран
от ТАСС, потвърди, че
Техеран "не желае война
със САЩ, но ще отвърне
на всяка агресия от
страна на Вашингтон".
Иранският лидер отбеля-
за също, че според него
"обстановката изцяло ще
се промени, ако европей-
ските страни изпълнят
задълженията си" по
договора за иранската
ядрена програма, "особе-
но в онези части, свър-
зани с банковата сфера
и износа на петрол".

"Считано от 7 юли"
Иран ще се освободи

"решително" от още два
от ангажиментите си,
поети през 2015 г. в
рамките на международ-
ното споразумение за
ядрената му програма,
съобщи агенция Фарс,
като цитира високопоста-
вен ирански служител,
предаде АФП. На фона
на растящото напреже-
ние Техеран обяви на 8
май, че престава да се
чувства обвързан от
ограниченията, наложени
на запасите му от тежка
вода и обогатен уран
чрез споразумението,
подписано през 2015 г.
във Виена с шестте
големи международни
сили. Това съобщение,
направено в отговор на
взетото преди година
решение на Вашингтон
да се оттегли едностран-
но от сделката и да
наложи отново санкции
на ислямската република,
беше съпроводено от
ултиматум. Техеран даде
60 дни на останалите
страни по договора

(Германия, Китай, Фран-
ция, Великобритания и
Русия) да му помогнат да
заобиколи тези санкции,
които парализират ико-
номиката му, особено
финансовата му система
и износа на петрол.

В противен случай
Техеран заплаши да
прекрати ограниченията,
свързани със "степента
на обогатяване на уран"
(ограничена от споразу-
мението до 3,67 %) и да
възобнови работата по
проект за строителство
на реактор за тежка
вода в Арак, замразен

съгласно споразумение-
то.

Агенция Фарс съобщи
във вторник, че е получи-
ла ексклузивно изявле-
ние от адм. Али Шамхани
- генерален секретар на
върховния съвет за
национална сигурност, в
което той казва, че е
уморен от "нахалството"
на европейските държа-
ви, които упражняват
"повишен натиск", за да
накарат Иран да продъл-
жи да изпълнява ангажи-
ментите си, "без остана-
лите страни да изпълня-
ват" своите. ç

Òðúìï: Êîãàòî Èðàí ðåøè äà
ïðåãîâàðÿ, íèå ñìå ãîòîâè

Социалистите искат да
съставят правителство на
малцинството, но не прие-
мат искането на "Подемос"
за участие в коалиционно
правителство, отбелязва
Ройтерс. След срещата във
вторник, завършила отно-
во без резултат, "Подемос"
не изключи възможността
да гласува срещу кандида-
турата на Педро Санчес за
премиер. ç

под ударите на санкции.
Министерството заяви,

че всички това показва
"необузданото желание на
САЩ да поставят Северна
Корея на колене чрез сан-
кции, а натискът не само
че не намалява изобщо, а
се засилва, и то още по-
неприкрито". Дипломати-
ческото ведомство на Пхе-
нян посочи, че КНДР "не е
страна, която ще отстъпи
пред санкциите " . Това
изявление напомня за по-
реден път, че Северна Ко-
рея продължава да изпит-
ва недоверие към САЩ.

В събота Тръмп присти-
га на двудневна визита в
Южна Корея. ç
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Световната и европейс-
ка шампионка от ансамбъ-
ла по художествена гим-
настика Елена Бинева взе
тежко решение и прекра-
ти състезателната си
кариера. Това обявиха
официално от Българската
федерация по художестве-
на гимнастика (БФХГ). "За
съжаление, 6-месечната
почивка и лечението на
травмата, която има
Елена Бинева, не дадоха
необходимия резултат, за
да продължи натоварения
тренировъчен режим.
След разговор на състеза-
телката с президента на
БФХГ Илиана Раева, с
треньора си Весела
Димитрова и родителите
си е взето най-правилното
решение за здравето на
Ели Бинева, както и за
бъдещата много важна
подготовка на национал-
ния отбор жени. Елена
Бинева беше и ще остане
част от един уникален
ансамбъл, който направи
революция в световната
художествена гимнастика.
Силна, смела, красива и
отдадена на общата цел,
Ели ще остане като една
от любимките на многоб-
ройните ни фенове. Благо-
дарим ти, Ели, за силата,
трудолюбието и неотрази-
мото ти присъствие през
тези години, в които с
твоите съотборнички се
превърнахте в гордостта
на България и спечелихте
сърцата на специалисти,
съдии, състезатели и

Çëàòíî ìîìè÷å îò àíñàìáúëà
âçå òåæêî ðåøåíèå
Световната и европейска
шампионка Елена Бинева
прекрати състезателна дейност
заради контузия

"

Международният олимпий-
ски комитет (МОК) отне лицен-
за на Международната феде-
рация по бокс (АИБА) на 134-
тата си сесия в Лозана (Швей-
цария). Боксът все пак остава
в олимпийската програма за
Игрите в Токио 2020. През май
Изпълкомът на МОК препоръ-
ча мярката, тъй като от АИБА
не са изпълнили поетите анга-
жименти, свързани с управле-
нието и финансите на центра-
лата, съдийството и етичния ко-
декс. АИБА може да кандидат-
ства отново за възстановява-
не на лиценза след Олимпиа-
дата в Токио, която ще се със-
тои от 24 юли до 9 август след-
ващата година.

МОК пък ще поеме органи-
зацията на олимпийския бок-
сов турнир в японската столи-
ца, като за целта беше създа-
дена специална комисия с
председател члена на МОК и
президент на Международната
федерация по гимнастика Мо-
ринари Ватанабе.

Комисията вече представи
проект за програма на олим-
пийския турнир, в който да бъ-
дат включени 13 категории - 8
при мъжете и 5 при жените.
Планът е на Игрите в Токио да
участват общо 286 боксьори
(186 мъже и 100 жени), а ква-
лификациите ще се състоят от
януари до май 2020 година.

ÌÎÊ îñòàâè
áîêñà â
Òîêèî 2020

любители на спорта ни от
цял свят! Благодарим ти
за твоя характер, който е
гордост и благословия за
всеки треньор и ръководи-
тел. Желаем ти със същия
устрем да покоряваш
нови житейски върхове,
защото ти си създадена
да побеждаваш и сбъдваш
мечтите си", се казва в
съобщението на БФХГ.

"След пълна шестмесеч-
на почивка и цялостно
възстановяване ми бяха
направени повторни
изследвания, чрез които
се установи, че подобре-
нието е съвсем минимал-
но или толкова неефикас-
но, че проблемът все още
е реален и при евентуа-
лен повторен натиск
(който, разбира се, е
неизбежен при един
основен ансамблов състе-
зател) последствията биха
били непредотвратими...
Последваха дълги разго-
вори с моите родители, с
моите колежки от ансам-
бъла, с моите треньори и
преподаватели, както,
разбира се, с президента
на нашата федерация г-жа
Илиана Раева. След
разглеждането на пробле-
ма от всички възможни
страни, ние всички взехме
единодушното решение,
че е време да приключа
спортната си кариера в
името на моето здраве,
както и в името на успеха
на нашия национален
ансамбъл жени и в името
на тяхната спокойна и

концентрирана подготов-
ка, която им предстои за
Олимпийските игри в
Токио през 2020 година.
Бих искала да заявя на
спортната общественост и
нашите многобройни
фенове, че преустановява-
нето на състезателната ми
кариера не означава, че
напускам и загърбвам
любимия си отбор... НАП-
РОТИВ!!! Ансамбълът,
както и целият колектив
могат да разчитат на
моите съвети, опит, морал-
на и емоционална подкре-
па, както и на присъствие-
то ми в залата през всеки
един ден от техния трени-
ровъчен процес. Олимпий-
ските игри в Токио през
2020 година са обща
мечта, цел и амбиция
както за мен, така и за
всяка една моя съотбор-
ничка, колежка и приятел-
ка и ако за тях моето
присъствие в залата и в
ежедневието е важно, то

аз ще бъда до тях... Ще
продължавам да помагам,
така както съм го правила
и досега, по време на моя
възстановителен период,
като дам всичко от себе
си да вървят целеустреме-
но, по най-добрия начин
към осъществяването на
нашата обща МЕЧТА -
Олимпийските игри в
Токио! Вместо финал бих
искала да спомена, че
съм замислила един
много вълнуващ проект
заедно с момичетата,
който се надяваме да
вдъхнови и да вдигне
българския дух както на
екипа, така и на цялост-
ната работа на БФХГ.
Надявам се, че ще се
осъществи в най-скорошен
срок, затова очаквайте
повече подробности
съвсем скоро! С много
любов и най-искрени
пожелания, Елена!", се
казва в емоционално
изявление гимнастичката.ç

19-годишната световна и европейска шампионка по художествена
гимнастика Елена Бинева прекрати състезателната си кариера заради

контузия

Âåñåëà Äèìèòðîâà: Ïîíÿêîãà êàðèåðàòà íà åëèòíèòå ñïîðòèñòè ïðèêëþ÷âà íå ïî íàé-î÷àêâàíèÿ íà÷èí
Старши треньорката на наци-

оналния отбор по художествена
гимнастика Весела Димитрова и
капитанката на ансамбъла Симо-
на Дянкова също подкрепиха Еле-
на Бинева. "След проведено ле-
чение и препоръчана от лекарс-
кия екип 6-месечна почивка трав-
мата на Елена Бинева не позво-
лява тя да продължи състезател-
на дейност. Въпреки усилията и
желанието на всички, понякога ка-
риерата на елитните спортисти
приключва не по най-очаквания
начин! Елена е изключително сил-
но момиче, което ясно осъзнава
какви биха били последствията,
ако продължи да се натоварва.
Работила съм с много момичета,
но рядко съм срещала такива ка-
то нея. Дете с изключителна пси-
хика, борбен дух, мотиватор и
всички останали качества, нужни

на човек да побеждава! Тя беше
част от отбора, спечелил квота
за Олимпийските игри, а и съм
сигурна, че ще остане част от от-
бора, който ще спечели още много
медали. Наистина съжалявам за

това, че няма да може да продъл-
жи да се състезава, но съм си-
гурна, че ще продължи да ни под-
крепя, а познавайки я, съм убе-
дена, че ще намери своя път и
ще бъде щастлива и удовлетво-

рена с каквото и да се занимава
от тук нататък. И накрая искам да
споделя само, че съм щастлива,
че се срещнах и работих с нея.
Понякога децата могат да ни нау-
чат на много неща. Обичам те,
Ели, и ти благодаря за всичко! От
сърце ти желая успех в живота и
най вече остани Човека, който си",
заяви треньорката на ансамбъла
Весела Димитрова.

"Беше ни изключително труд-
но да приемем, че спортната ка-
риера на Ели ще приключи. С нея
спечелихме първия си медал. За-
едно мечтаехме и за последния...
А и както един наш приятел каз-
ва: "Вие сте като парчета от пъ-
зел"!  Но животът е пълен с изне-
нади и понякога те не са никак
приятни. Тя бе поставена в изк-
лючително трудна ситуация и взе
най-мъдрото решение, което бе

уважено от всички нас. Достойн-
ството, лоялността и смелостта,
които носи в себе си, я правят
огромен Човек! Това, че се нала-
га да се откаже, не заличава ус-
пехите й, а ги прави още по-стой-
ностни и значими! Елена невед-
нъж показа колко е силна и как
физическата болка не може да
спре желанието на един спортист
да се бори за художествената гим-
настика, за България, за нас. И
не спира да го показва. Не се
притеснявайте, Ели е всеки ден с
нас, пъзелът е цял. Тя е част от
отбора и това ще е така до самия
край! Вярвам ,че когато Вселена-
та затваря една врата, отваря дру-
га. А в нейния случай съм сигурна
в това, защото още нищо не сте
видели от моята Елена - Вселе-
на!", сподели пък капитанката Си-
мона Дянкова.ç

Златният български ансамбъл по художествена гимнастика ще трябва
да се справя без Елена Бинева

Президентът на Международната
федерация по гимнастика

Моринари Ватанабе (Япония)
оглави специалната комисия,
създадена от МОК, която ще
ръководи бокса до края на
Олимпийските игри в Токио
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07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда" (продълже-

ние)
10.30 Новини
10.40 "Безценната перла", сериал, 40 еп. (п)
11.30 "За историята - свободно" с Алексан-

дър Сивилов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 "Маша и Мечока" - анимационен филм
15.30 Новини
15.45 "Безценната перла", сериал, 41 еп.
16.35 "Художник на послания" - документа-

лен филм
17.00 "Тихият Дон" - сериал, 8 епизод (п)
18.05 "Холивудски знаменитости": Уил Смит
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
20.00 Актуално от деня
20.30 "Тихият Дон" - сериал, 9 епизод,

Русия (2015 г.)
21.30 Новини
21.50 "В мрака" (2012г.), Полша/Герма-

ния/Канада, Киносалон БСТВ
00.15 Новини - късна емисия (п)
00.35 "България се събужда" (п)
03.10 "Лява политика" (п)
04.05 "Студио Икономика" (п)
05.05 "Следобед с БСТВ" (п)
07.00 Актуално от деня (п)

ÁÍÒ 1

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

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

нен слот
09.45 100% будни /най-доброто/ - преда-

ване за здравословен и съвременен
начин на живот

10.45 Капри - тв филм /8 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Дом за нашите деца: Време за път -

тв филм /4 серия/
13.35 Бързо, лесно, вкусно/п/
14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Легенда за Белия глиган - детски тв

филм /България, 2004 г./, режисьор
Ивайло Джамбазов, в ролите: Кръс-
тьо Лафазанов, Иван Джамбазов,
Емил Котев, Биляна Петринска, Тео-
дор Елмазов, Даниела Кръстева и др.

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри - тв филм /9 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 /9

епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Хрътката 3 - тв филм /7 епизод/ (14)
22.00 Госпожо Държавен секретар - тв

филм /15 епизод/(14)
22.45 Националните съкровища на Чехия:

Великоморавия - документален филм
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 - тв филм /10 епизод/

(16)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-доброто/ /п/
02.20 Госпожо Държавен секретар - тв

филм /15 епизод/п/(14)
03.15 Националните съкровища на Чехия:

Великоморавия /п/
03.30 Туристически маршрути
04.00 Търсачи на реликви - тв филм /9

епизод/п/
04.45 Брат за брата 3 - тв филм /10

епизод/п/(16)

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 24
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. 37
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 5, еп. 63
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал,

с. 3, еп. 9
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. 36
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 31
21.00 Премиера: "Вътрешен човек" - сери-

ал, еп. 16
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,

еп. 11
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 205, 206
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал, еп. 11
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, с. 3, еп. 13, 14
/п./, с. 3, еп. 15, 16

08.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 10
09.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 11
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 3, еп. 1
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 19
12.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 22
13.00 "Пазители на наследството" - военен,

драма, биографичен (САЩ, Герма-
ния, 2014), в ролите: Джордж Клуни,
Мат Деймън, Бил Мъри, Кейт Блан-
шет, Джон Гудман, Даниел Крейг,
Жан Дюжарден, Хю Бонвил, Захари
Бахаров, Боб Балабан и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 11
16.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 12
17.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 1
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 20
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 3, еп. 2
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Луцифер" -

сериал, с. 3, еп. 23
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Лидер от затвора"

- криминален, трилър (САЩ, 2017), в
ролите: Николай Костер-Валдау, Лейк
Бел, Джон Бърнтол, Джефри Доно-
ван, Евън Джоунс и др. [16+]

00.30 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 23
01.30 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 3, еп. 2
02.30 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 11
03.30 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 1
04.30 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 20

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,
с. 6, еп. 16, 17

07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" (2018)
10.00 "Нечиста наука" - комедия, ромати-

чен, фентъзи (САЩ, 1985), режисьор
Джон Хюз, в ролите: Антъни Майкъл
Хол, Илан Мичъл-Смит, Кели ЛеБрок,
Бил Пакстън и др.

12.00 "Приятели" - сериал

13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
17.00 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу

(2016)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 10, 11
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 3,

еп. 8
20.00 "Тя е баща ти" - сериал, еп. 8
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 17, 18
23.00 "Кухня" - сериал, с. 4, еп. 13, 14
00.00 "Нечиста наука" /п./ - комедия, рома-

тичен, фентъзи (САЩ, 1985)
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. 20, 21

08.00 "Нокаут или Всичко, което тя написа"
- драма, спортен, романтичен (Бълга-
рия, САЩ, 2018), в ролите: Гари
Дурдан, Саня Борисова-Илиева, Ор-
лин Павлов, Башар Рахал, Диана
Любенова, Ники Илиев, Александър
Кадиев и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Седем часа разлика" - сериал с. 2,

еп. 22, 23
12.15 Телепазар
12.30 "Бременна на 17" - трилър (тв филм,

Канада, 2016), в ролите: Джоуси
Бисет, Зоуи Де Гран Мезон, Рорк
Кричлоу, Рогън Кристофър и др.

14.15 "Американско момиче: Грейс постига
успех" - семеен, юношески (САЩ,
2015), в ролите: Вирджиния Мадсън,
Кейтлин Кармайкъл, Оливия Родриго,
Рафаел Едхолм и др.

16.15 "Тайни" - трилър (Канада, 2014), в
ролите: Кейтлин Тарвър, Тамара Ду-
арте, Ники Ейкокс, Питър Дилън и др.

18.15 "12 години в робство" - драма, исто-
рически (САЩ, Великобритания,
2013), в ролите: Чиуетел Еджиофор,
Майкъл Фасбендър, Пол Джиамати,
Бенедикт Къмбърбач, Брад Пит, Пол
Дейно, Лупита Нионг`о, Алфри Уу-
дард, и др.

21.00 "Последният ловец на вещици" - фен-
тъзи, екшън, приключенски (САЩ,
2015), в ролите: Вин Дизел, Роуз
Лесли, Илайджа Ууд, Майкъл Кейн,
Армани Джаксън и др.

23.15 "Джак, убиецът на великани" - фентъ-
зи, приключенски (САЩ, 2013), в
ролите: Никълъс Холт, Стенли Тучи,
Юън Макгрегър, Елинор Томлинсън,
Еди Марсан, Юън Бремнър, Иън Мак-
шейн, Уоруик Дейвис, Бил Най и др.

01.30 "Размяната" - комедия, фентъзи (САЩ,
2011), в ролите: Райън Рейнолдс,
Джейсън Бейтман, Лесли Ман, Оли-
вия Уайлд, Ти Джей Хенсън, Ед Акер-

ман и др. [14+]
03.45 "ФАНатик" - трилър (тв филм, Канада,

2017), в ролите: Бетси Бранд, Бен-
джамин Артър, Кейти Брайър, Алисън
Лаудър и др.

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

23
00.30 "Костюмари" - сериал, сезон 7
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4 /п/
07.00 "Щурият Ръсел" - семеен филм с уч.

на Фред Уилард, Джон Ратценбергер,
Мейсън Вейл Котън, Макена Грейс,
Джон Хънигън, Чарлз Робинсън и др.

09.00 "Децата на въздушния Бъд" - семейна
комедия с уч. на Джейн Кар, Партик
Краншоу, Тайлър Фодън, Карън Хол-
нес и др.

11.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4
12.00 "Наръчник по ухажване" - романтич-

на комедия с уч. на Меган Маркъл,
Кристофър Полаха, Джонатан Скар-
фи, Линда Бойд и др.

14.10 "Евтиното е скъпо" - комедия с уч. на
Том Ханкс, Шели Лонг, Александър
Годунов, Джо Мантеня, Морийн Стей-
пълтън и др.

16.10 "Мис Слоун" - трилър с уч. на Джеси-
ка Частейн, Марк Стронг, Джон Лит-
гоу, Джейк Лейси, Алисън Пил, Сам
Уотърстоун и др. /п/

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

сериал, сезон 1
21.00 "Баща в излишък" - комедия с уч. на

Уил Феръл, Марк Уолбърг, Томас
Хейдън Чърч, Линда Карделини и др.

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

00.00 "Зеленият път" - драма с уч. на Том
Ханкс, Майкъл Кларк Дънкън, Дейвид
Морс, Джеймс Кромуел, Сам Рокуел,
Бони Хънт, Патриша Кларксън, Дъг
Хътчисън, Бари Пепър, Майкъл Дже-
тър, Греъм Грийн и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 27 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. 119

ВОДОРАВНО: "Динора". Иванова (Мими). Негатив.
Накат. Дебит. Ликолин. Селиминово. Ас. Итабирит.
Рада. Зотов (Владимир). Лопатар. Канарин. "На".
"Ота". Ма. Еминем. Лев Атаманов. "Га". Нематод.
Робот. Келепир. Карате. Ерики. Омари. Лекит. "Но-
ра". Ока. Макарова (Тамара). Икат. Пи. Илона. "То".
АПА. Иремел. "Веселина". ЕЛЕНА. Риторика. Ирон.
Киловат. "Натали".
ОТВЕСНО: "Ти не си за мене". Емитери. "Небето на
Велека". Осил. "Могилата". "Америка". Ето. Ратибор.
Тапита. Алов (Александър). КАТ. Миви. Атик (Тит Пом-
поний). Рапира. Илир. Неморино. Анит. Дивинил.
Мад. Ови. Ак. Котонин. Корали. АН. Манов (Емил).
Панорама. Оре (Ринголд). "На Лора". Евора. Ине-
лит. Коки. Атом. Барокамера. Ванадат. Готика. Енол.
Нат. Сарасате (Пабло). Ателани.

Днес ще бъде слън-
чево, почти без вале-
жи. Температурите ще
се повишат с 2-3 гра-
дуса.

В петък отново ще
бъде по-нестабилно над
западните и централни
райони и там на много
места ще превали и прегърми. Температурите ще
бъдат от 26 до 32 градуса.

В събота такива явления ще има главно над пла-
нините и част от западните райони, а според пред-
варителните прогнози, в неделя ще бъде предимно
слънчево.

bTV Cinema, "Джак, убиецът на великани" -
фентъзи, приключенски, в ролите: Никълъс Холт,
Стенли Тучи, Юън Макгрегър, Елинор Томлинсън,
Еди Марсан, Юън Бремнър, Иън Макшейн, Уоруик

Дейвис, Бил Най и др., 23.15 ч.



СПОРТ24
     ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

27.06.2019

Шампионът на
Русия победи с
минималното
1:0 Левски в
контрола,
играна в
Австрия

:

Íàêðàòêî
Близнаците Георги и
Валентин Братоеви
останаха извън състава

на националния отбор по
волейбол за последния турнир
от Лигата на нациите, който
ще се проведе от петък до
неделя в Пловдив. Извън
групата, определена от
селекционера Силвано
Пранди, е и Николай Пенчев,
който преди два дни стана
баща за първи път. Освен
това италианският специалист
няма да разчита и на центъра
Теодор Тодоров. На техните
места в отбора влизат Виктор
Йосифов, Николай Николов,
Теодор Салпаров, Тодор
Скримов и Чоно Пенчев.

Григор Димитров не е
сред поставените

на турнира от големия шлем
"Уимбълдън", който ще се
проведе от 1 до 14 юли в
Лондон. Макар да е пред
Роджър Федерер в световната
ранглиста, Рафаел Надал е
поставен под него в основна-
та схема. Швейцарският
тенисист е под номер 2, а
водач в схемата е Новак
Джокович.

Арменският национал
Румян Ховсепян е пред
договор с новака

в Първа лига Арда (Кърджали).
27-годишният полузащитник е
играл в родината си за
Пюник. Той вече е в България,
за да премине медицински
прегледи и да подпише
договора си с тима на
треньора Стамен Белчев.

Футболист №1 за 2013
година Иван Иванов
стигна до трета дивизия

у нас. Бившият ни национал
се е разбрал с ръководството
на Вихрен и започна подготов-
ка с тима от Сандански за
новия сезон на Югозападната
Трета лига. При "гладиаторите"
31-годишният защитник ще се
събере с Даниел Златков, с
когото като юноша е бил
съотборник в Македонска
слава. През пролетта Иванов
носи екипа на литовския
Паланга, а преди това беше
част от втородивизионния
турски Алтай. Последният му
български отбор беше Берое
през сезон 2017/2018. Русия,
както е известен бранителят, е
играл е още за ЦСКА,
Локомотив (Пд), Алания,
Партизан, Базел, Панатинай-
кос и Арсенал (Тула).

Левски загуби и втория
си мач при новия треньор
Петър Хубчев. "Сините"
отстъпиха с минималното
0:1 във втора поредна
среща. Преди няколко дни
столичният тим  загуби от
Ред Бул (Бразилия), а сега
поражението бе от руския
шампион Зенит (Санкт
Петербург). Единственият
гол в двубоя, който се
игра в австрийския град
Куфщайн, падна в 47-ата
минута от дузпа, реализи-
рана от Сардар Азмун.

Дебют за "сините"
записа Милан Миятович.
Черногорският вратар
стартира под рамките на
вратата, заемайки мястото
на Николай Михайлов.
Гръцкият защитник Янис
Каргас отново бе титуляр
и си партнираше в центъ-
ра на защитата с Нуно
Рейш. Като десния бек пък

"Ñèíèòå" ïàäíàõà çà âòîðè
ïúò ïðè Ïåòúð Õóá÷åâ

започна Ивайло Найденов,
а на ляв - Иван Горанов.
Голмайсторът Станислав

Костов бе подпомаган от
Давиде Мариани и по
крилата от Станислав

Иванов и Паулиньо. Стар-
товите 11 допълваха Хали
Тиам и Мартин Райнов.

Второто полувреме
започна без промени в
българския тим. Още
преди да са изминали и
две минути, реферът
отсъди дузпа за фаул на
Каргас срещу Смолников.
Азмун отбеляза наказател-
ния удар и даде преднина
на Зенит. Последваха
силни минути за "сините" и
те създадоха немалко
положения пред вратата
на руския шампион, но гол
така и не падна.

Сръбският защитник на
Зенит Бранислав Иванович
похвали Левски след
контролата между двата
тима. "Получи се добър, но
тежък мач заради време-
то. И двата отбора показа-
ха качествен футбол. След
като станахме шампиони в
Русия сега очакванията са
големи. Искаме да се
покажем в добра светлина
пред целия свят в Шампи-
онската лига. В първенст-
вото пък ще играем мач за
мач и се надявам пак да
успеем да вземем титла-
та", заяви бившият брани-
тел на Челси.

Следващата контрола
на Левски е срещу герман-
ския Тюркгюджю-Атаспор
на 1 юли от 18 часа. ç

Крилото Джоди Лукоки е го-
тов да направи следващата крач-
ка в кариерата си след четири го-
дини в Лудогорец и четири спече-
лени титли на България, пишат в
Холандия. "Има интерес към мен
от Германия и Турция, така че би
било чудесно, ако нещата се по-
лучат. Знам, че Реал (Мадрид) или
Борусия (Дортмунд) няма да ме
купят, не съм достатъчно добър за

Êðèëî íà Ëóäîãîðåö
èñêà òðàíñôåð

подобен трансфер. Но в някой от
клубовете под тях би било стра-
хотна възможност за мен", комен-
тира Лукоки, който има холандски
паспорт.

26-годишният футболист, кой-
то е юноша на Аякс, има договор
с Лудогорец за още един сезон.
Той записа осем гола и четири
асистенции в 43 мача на разград-
чани през последната кампания. ç

Една от звездите на черно-
горския Титоград Воин Павлович
определи тима на ЦСКА като "неп-
риятен противник". Двата тима
излизат в мач от първия предва-
рителен кръг на Лига Европа, а
голмайсторът на "романтиците"
прогнозира, че задачата за него
и отбора му няма да бъде никак
лека. Павлович бе един от ос-
новните играчи за Титоград през
миналата кампания, в която изиг-
ра 35 мача и вкара 9 гола, на-
реждайки се на второ място при
голмайсторите в тима. "Подготов-
ката върви по план. Най-важно-

Çâåçäà íà Òèòîãðàä: ÖÑÊÀ å ìíîãî íåïðèÿòåí ïðîòèâíèê
то е, че нямаме контузени фут-
болисти и се надявам, че така
ще бъде до първите ни мачове
на европейската сцена през след-
ващия месец", сподели Павлович.

"Имаме много неприятен про-
тивник в лицето на ЦСКА и не
можем да бъдем доволни от жре-
бия. Ще бъде трудно, но ние не
се отказваме до последно. Във
футбола невинаги по-добрият пе-
чели.

Надявам се, че ще бъдем го-
тови за първия мач и ще постиг-
нем добър резултат преди реван-
ша в Подгорица", каза още гол-

майсторът на Титоград.
В пресата в Черна гора вече

се появиха няколко материала,
свързани с ЦСКА.  В повечето
публикации се посочва, че при
жребия "червените" не са били
от желаните съперници, и се при-
помня, че преди три години са
усетили силата на българския
първенец Лудогорец. "ЦСКА е най-
големият български клуб - "ар-
мейците" имат 31 шампионски
титли в България. През 2005 го-
дина клубът добави трета звезда
върху емблемата си, а послед-
ната титла за отбора датира от

2008 година. Оттогава ЦСКА тряб-
ваше да склони глава пред фи-
нансово мощния тим на Лудого-
рец, който е шампион на Бълга-
рия осем поредни години . ЦСКА
обаче иска да се върне отново
на върха, въпреки финансово не-
равностойната битка с Лудого-
рец.

Един от собствениците на клу-
ба, който притежава 20%  от ак-
циите, е най-големият български
футболист за всички времена и
легенда на клуба Христо Стоич-
ков. ОФК Титоград, който иска да
подмлади състава си през това

лято, е аутсайдер срещу ЦСКА",
се отбелязва в материала на
Vijesti.

"Искахме Раднички от Ниш и
в същото време не желаехме дъл-
го пътуване до Казахстан. ЦСКА
със сигурност е фаворит. Преди
три години усетихме силата на
Лудогорец, а сегашният ни про-
тивник е добър отбор като тях",
коментира капитанът на Титоград
Мирко Райчевич.

Първият двубой между ЦСКА
и Титоград е на 9 юли на стади-
он "Българска армия", а реван-
шът е след седмица.ç

Черногорският вратар Милан Миятович направи дебют за Левски

След четири години в Лудогорец Джоди Лукоки е готов за ново
предизвикателство


