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Районният съд постанови най-тежката мяр-
ка "задържане под стража" спрямо двама-
та цигани, пребили военнослужещ в село
Войводиново, предаде радио "Фокус" -
Пловдив. Съдията обясни в подробности
целия случай според събраните от проку-
ратурата доказателства - разпитани са 7
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свидетели, четирима очевидци, от които
един пряк, както и съдебномедицинска
експертиза. Двамата цигани са действа-
ли изключително жестоко. На два пъти
братята са повалили пострадалия на зе-
мята и са го ритали в главата. От деяни-
ето им имало и кръв по асфалта. < 8
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Русия е готова за
консултации със САЩ
по договора за ракети-
те със среден и малък
обсег, заяви зам. вън-
шният министър Сергей
Рябков в Делхи. "Ние
сме готови за диалог,
ако и САЩ бъдат готови
за това. Готови сме за
консултации на равни-
ще външни министерст-
ва, военни ведомства,
Съвет за сигурност",
заяви Рябков. Той из-
тъкна, че диалогът
трябва да се води на
основата на равнопра-
вие. Руският дипломат
каза също, че Москва
и Вашингтон скоро ще
имат контакти по
Сирия. ç

Носителят на 14 титли
от Големия шлем и
лидер в световната
ранглиста Новак Джоко-
вич ще дойде в Бълга-
рия за турнира "София
Оупън". Това съобщи
министърът на спорта
Красен Кралев, който бе
гост в предаването "Та-
зи сутрин" по Би Ти Ви.
По думите му сръбската
звезда е обещал да
гостува в столицата ни,
да поиграе с наши деца
и да се срещне с фено-
ве. Министър Кралев не
пропусна да отправи
критики към Григор
Димитров, който няма да
участва за поредна
година в единствения
АТР турнир у нас.9
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вече с министерски заплати

равителството промени правилата
за определяне на заплатите на зае-
тите в бюджетните организации с
изменение на Постановление № 67
на Министерския съвет от 2010 г.,
като въведе нов подход за опреде-
ляне на възнагражденията в мест-
ните власти и на ръководителите на

областните администрации, държав-
ните комисии и агенциите. Дава се
по-голяма свобода на общинските
съвети да определят заплатите на
кметовете на общини, райони и
кметства, като се фиксира единстве-
но максималният размер - до зап-
латата на министър. С нова фор-
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мула ще се определят парите на ше-
фовете на институциите, които имат
сериозни отговорности към приори-
тетни политики и разходване на
средства от националния бюджет и
еврофондовете. Промените са в рам-
ките на разходите за персонал, пред-
видени в бюджета за 2019 г.

Поредна циганска агре-
сия потресе България. То-
зи път жертвата на жес-
ток, нечовешки побой с
очевадна цел - с нищо неп-
ровокирано убийство, е дос-
тоен български военен в
село Войводиново. И това
не е случайност или "от-
делно явление", както ще
ни убеждават грантоядни-
те правозащитници. Кату-
ница, Асеновград, Столипи-
ново, Русе… Освен зверс-
ките убийства, които бър-
зо и удобно забравят влас-
тимащите на жълтите па-
вета, неизброими са наси-
лията над лекари, учители,
горски, полицаи, над път-
ници във влакове и авто-
буси, над възрастните ни
майки и бащи по селата.
Похвално е, че министър
Каракачанов изрече на
глас това, което взривява
от гняв 99, 9% от бълга-
рите - че с този терор по-
вече не може да се жи-
вее. Но какво от това, щом
управляващите от години
слушат не воплите на бъл-
гарския народ, а нарежда-
нията на чуждоземни "на-
чалства". А българският на-
род иска три простички не-
ща -да няма привилегиро-
вани малцинства, въобра-
зили си, че имат само пра-
ва, но не и задължения.
Много ли искаме, Господи!?
Допреди 30 години социа-
листическата държава на-
пълно успяваше да интег-
рира циганите - училища,
военна служба, труд, дис-
циплина, респект, закон,
силна власт. А днешната
държава е позорно слаба,
щом даже хулиганите от ге-
тото не може да накаже
както подобава. А слаба я
правят срамните поклони
пред празноглави еврочи-
новници, търпимостта към
антибългарската дейност на
всевъзможните "правоза-
щитни" организации, вред-
ната неолиберална идеоло-
гия и мултикултурните бъл-
нувания. И така, когато
справедливо протестираме
пред махалата на Войво-
диново, нека помним, че
там са само физическите
виновници. Подбудителите
са някъде навън, начело с
милиардера спекулант
Джорж Сорос, чиито мръс-
ни пари финансираха този
разгул и разграждането на
държавността ни. Нека
последваме примера на Ун-
гария, Турция, Израел и
САЩ, да изгоним незабав-
но фондациите на Сорос. А
най-добре - и да го тик-
нем в ареста, в една ки-
лия с хулиганите убийци.
Там му е мястото, може пък
и да му хареса...

< 21

< 5

В опит да замаже скандала
и хаоса с тол-системата
премиерът Борисов поиска
оставката на Глосов

Теофан
ГЕРМАНОВ

Снимка
Пресфото
БТА

Рим.
Образът
на папа
Франциск в
дисплеите
на мобилни
телефони
на вярващи,
които го
снимат,
докато
главата
на Римока-
толическата
църква
пристига на
седмичната
си обща
аудиенция
във
Ватикана.

È øåôúò íà ÀÏÈ „îòïúòóâà“
çàðàäè âèíåòêèòå

не се изчерпва само до продажба
на винетки, в случая човекът,  кой-
то е обявен, че ще бъде уволнен, е
човекът, който отговаря за винет-
ките. Очаква се скоро да стане ясно
колко голяма неустойка ще трябва
да плати консорциумът "Капш тра-
фик солюшънс" - фирмата, която
подсигурява системата, тъй като не
е доставила апаратите за купуване
на винетки навреме.

Уволненията в Агенция "Пътна
инфраструктура" заради скандала с
електронните винетки вчера стана-
ха четири, след като и шефът й Све-
тослав Глосов подаде оставка, отно-
во по искане на премиера Борисов.
Преди него с постовете си се разде-
лиха Веселин Давидов, който отго-
варя за електронната система за съ-
биране на такси, Антон Антонов,
директор на Националното тол-уп-
равление, и Радослав Николов, съ-
ветник на министъра на регионал-
ното развитие. Преди дни Глосов ка-
за, че не му  е била искана оставка-
та, като обясни - дейността на АПИ

Светослав
Глосов
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Правителството предложи
на парламента да разреши
на кабинета да преговаря със
САЩ за покупката на нов из-
требител F-16. Това обяви во-
енният министър Красимир
Каракачанов след заседани-
ето на МС. Той застана пред
медиите заедно с министъра
на икономиката Емил Кара-
николов и висши военни.
"Предлага се да се възложи
на премиера на България да
създаде организация за пре-
говорите при изготвяне на
проекта за международен до-
говор от българска страна.
Задължително в преговорния
екип да участват министрите
на отбраната, икономиката,
външните работи и финанси-
те на България", каза Краси-
мир Каракачанов. Военният
министър обясни, че предло-
жението е било ясно още на
21 декември.

"Аз много ясно заявих, че
водим преговори със САЩ,
което доведе до много спе-
кулации, че едва ли не Ми-
нистерският съвет е решил
да сключи договор. Имаме
уверение и от Белия дом, че
цената ще бъде коригирана.
Така че по този начин ние

Çàïî÷âà ïðåãîâîðè çà Ô-16
Âîåííèÿò ìèíèñòúð îòðå÷å äà ìó å
îêàçâàí íàòèñê çà èçáîðà íà
àìåðèêàíñêèòå èçòðåáèòåëè

Правителството прие Национал-
на програма за подобряване на вак-
синопрофилактиката на сезонния
грип 2019-2022 г. Това съобщиха от
правителствената информационна
служба.

Ежегодните грипни епидемии са
признати като един от първостепен-
ните проблеми пред общественото
здравеопазване, като рискът от ус-
ложнения е най-висок при старите
хора, малките деца и лицата с хро-
нични заболявания. Статистиката со-

Ïðàâèòåëñòâîòî çàäåëè ïàðè çà ïðîòèâîãðèïíè âàêñèíè çà âúçðàñòíèòå õîðà
чи, че около 40 000 души умират
преждевременно от грип всяка го-
дина в ЕС. Най-висока е смъртност-
та при хората над 65 г., като достига
до 90 % от смъртните случаи, пре-
димно при лица с придружаващи за-
болявания.

В България ежегодните грипни
епидемии са сериозен здравен и фи-
нансов проблем. Само в областни-
те градове всяка година възникват
средно около 1 400 000 до 1 600 000
случая на остри респираторни за-

болявания и грип. При здрави хора
грипните ваксини може да предотв-
ратят 70% до 90% от заболяванията
от грип. При хората в напреднала
възраст ваксината намалява тежко-
то протичане и усложнения до 60%,
а смъртните случаи с 80%. Основна
причина за относително слабото
имунизиране у нас, е че грипните
ваксини се закупуват се от пациен-
та и се прилагат срещу заплащане.

Основните дейности на програ-
мата са насочени към осигуряване

с публични средства на ваксини сре-
щу сезонен грип за обхващане на
лица от целевата група, повишава-
не нивото на информираност на на-
селението за значимостта на забо-
ляването и възможностите за про-
филактика чрез имунизация. Това съ-
общиха от правителствената инфор-
мационна служба. Финансирането
ще се извършва от Касата чрез тран-
сфер на средства от утвърдения бю-
джет на Министерството на здраве-
опазването. ç

Êàëåíäàð

Събития

� 49 г. пр.н.е. - Гай Юлий
Цезар пресича Рубикон.
� 532 г. - Начало на
въстанието Ника в Констан-
тинопол.
� 1863 г. - Открита е
първата линия на Лондон-
ското метро - първото в
света метро.
� 1944 г. - Втората
световна война: извършена
е шеста бомбардировка на
София от британско-
американската авиация.
� 1946 г. - Състои се
първото Общо събрание на
ООН; представени са 51
страни.
� 1969 г. - СССР изстрелва
сондата „Венера 6“ към
планетата Венера.
� 1997 г. - Организираното
протестно шествие на
опозиционния ОДС прераст-
ва в противозаконен щурм
на сградата на Народно
събрание на България.

Родени

� 1769 г. - Мишел Ней,
френски маршал
� 1883 г. - Алексей
Николаевич Толстой, руски
писател
� 1913 г. - Густав Хусак,
лидер на чехословашките
комунисти и президент на
Чехословакия
� 1924 г. - Алексей
Аджубей, съветски журна-
лист, главен редактор на
"Комсомолская правда" и
"Известия"
� 1949 г. - Джордж
Форман, американски
боксьор
� 1963 г. - Тони Димитро-
ва, българска певица
� 1983 г. - Тервел Пулев,
български боксьор

Починали

� 1878 г. - Гина Караива-
нова, майка на Васил
Левски
� 1918 г. - Константин
Иречек, чешки историк
� 1957 г. - Габриела
Мистрал, чилийска писател-
ка, Нобелов лауреат
� 1961 г. - Дашиъл Хамет,
американски писател
� 1971 г. - Коко Шанел,
френска модна дизайнерка
� 1975 г. - Стойчо Моша-
нов, български политик
� 2007 г. - Карло Понти,
италиански продуцент
� 2014 г. - Георги Найде-
нов - Гого, български певец

Ïðàâèòåëñòâîòî ñ „Ðàâíèñ“, „Ìèðíî“ êúì Âàøèíãòîí:

Снимки
Пресфото БТА

С военни почести
и поднасяне на
цветя пред
барелефите на
преподавателите
отпразнуваха
138 години от
създаването
на ВВМУ
"Н. Й. Вапцаров".

преговори, включи се ми-
нистър Емил Караниколов.

Какви ще бъдат парамет-
рите на отклонението по от-
ношението на цената, не мо-
жем да отговорим, уточни
Каракачанов. Той предполо-
жи само, че сроковете за
доставка на самолетите ще
са по-големи.

Относно обвинението за
политически натиск от стра-
на на БСП военният минис-
тър заяви, че него никой не
го е притискал.

За разнобой в управля-
ващата коалиция по темата
за изтребителите стана яс-
но още вчера. Процедурата
по избор на бойни самоле-
ти за авиацията ни да бъде
прекратена и да се прове-
де нов конкурс. За това при-
зова бившият вицепремиер
и лидер на Националния
фронт за спасения на Бъл-
гария Валери Симеонов в
интервю за ТВ Европа. ç

В сградата на
Министерски
съвет се
проведе
редовното
правителствено
заседание. На
снимката: Емил
Караниколов
(ляво) и
Красимир
Каракачанов,
които докладва-
ха темата за
закупуването на
нов изтребител.

Администрацията на президента Доналд Тръмп
приветства плановете за модернизация на въо-
ръжените сили на България и очаква нейния пред-
стоящ избор на нов многоцелеви изтребител.

Съединените щати остават ангажирани да ра-
ботят заедно с българското правителство по оп-
ределяне на окончателните параметри на по-
тенциална продажба на Ф-16, така че да отго-
варят на бюджетните и оперативни изисквания,

Èíñòðóêöèÿ îò Òðúìï äîéäå ÷àñîâå ïðåäè ðåøåíèåòî íà êàáèíåòà

Началникът на отбраната
ген. Андрей Боцев също бе сред
участниците в правителственото

заседание

като едновременно с това предлагат отлични опе-
ративни качества. Това се казва в официално
изявление на Белия дом, разпространено до бъл-
гарските медии от посолството на САЩ в Со-
фия.  Според комюникето от Вашингтон, ако
F-16 блок 70 бъде избран от България, то той
ще служи на българските Военновъздушни сили
ефикасно и надеждно десетилетия наред, се казва
в съобщението.

правим една стъпка, с коя-
то да придобием новия изт-
ребител. Другият вариант бе-
ше да се предложи започ-
ване на проекта отначало,
което означава още мини-
мум година и половина да
се забави процесът по
сключване на договор", про-
дължи министърът на отбра-
ната. Каракачанов бе кате-
горичен, че сделката е из-
годна за нашите ВВС.

Надяваме се Народното
събрание да даде мандат за



ÁÚËÃÀÐÈß 10.01.2019 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß3

"От два месеца настъ-
пиха много тежки времена
за единната, съборна
Православна църква. На
11 октомври 2018 г. Конс-
тантинополският патриар-
хат постави начало на
предоставяне на автокефа-
лия на Украйна, като с
тези свои действия извър-
ши посегателство над
"каноничната територия"
на Руската църква". Това
се казва в анализ, напи-
сан от председателя на
НД "Русофили" Николай
Малинов. В текста се
припомня, че на 15 декем-
ври 2018 г. е проведен т.
нар. обединителен автоке-
фален събор на две раз-
колнически организации в
една - "Украинска правос-
лавна църква". На 6 януа-
ри 2019 г. Вселенският
патриарх Вартоломей в
Истанбул връчва на Украй-
на в лицето на Епифаний
Думенко томос за автоке-
фалия на новата църковна
структура, но нито един
представител на поместни-
те православни църкви  не
е присъствал на церемони-
ята. Засега новата църков-
на структура не е призна-
та от нито една църква, с
изключение на Константи-

Íèêîëàé Ìàëèíîâ: Öàðèãðàäñêàòà ïàòðèàðøèÿ
âåêîâå å âîäèëà âîéíà ñðåùó áúëãàðñêèÿ äóõ

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Ñ äåéñòâèÿòà ñè ïî
îòíîøåíèå íà Óêðàéíà
ïàòðèàðõ Âàðòîëîìåé
ñúçäàâà ðàçêîë, îïàñåí
çà âñè÷êè ïîìåñòíè
ïðàâîñëàâíè öúðêâè,
êàòåãîðè÷åí å
ïðåäñåäàòåëÿò íà
ÍÄ "Ðóñîôèëè"

Засега нито една от православните църкви не призна разколническия акт
на патриарх Вартоломей (на снимката) по отношение на Украйна, нито
пък присъства на провокираното не от религиозни, а от геополитически

интереси събитие

Ако досега ни предста-
вяха проекта "Макрон" в
полза на правата на пре-
возвачите, в крайна смет-
ка се разбра, че този про-
ект ще открадне бизнеса на
тези хора и ще ги лиши от
него. Този бизнес ще оти-
де в други държави и на-
шите превозвачи ще ста-
нат чужди работници", то-
ва каза зам.-председателят
на ПГ на "БСП за България"
Георги Свиленски в преда-
ването "Референдум" по
БНТ.  По думите му паке-
тът "Макрон" не е бил при-
оритет на правителството
и сме закъснели прекале-
но много с позициите си,
тъй като този проект се об-

ÁÑÏ: Âëàñòòà íå óñïÿ äà çàùèòè áúëãàðñêèòå òðàíñïîðòíè ðàáîòíèöè ïðåä Áðþêñåë

Êîñòàäèí Êîñòàäèíîâ: Äà áðàíèì òðàäèöèîííîòî ñåìåéñòâî

съжда от две години.
"Темата е национална,

няма ляво и дясно, на ко-
ето да се разделим по те-
мата. Не искам да парти-
зирам въпроса, но това е

политика. Ние всички сме
на едно мнение. Пробле-
мът е, че няма кой да за-
щити на висок глас в Ев-
ропейския съюз българс-
кия интерес", каза още

Свиленски. Той поясни, че
щетите за България при
приемането на пакета
"Макрон" ще бъдат огром-
ни. По думите му  засег-
нати ще бъдат 120 хиляди
шофьори и семействата
им. "Управляващите тряб-
ва да вземат отношение по
пакета "Мобилност 2" още
сега", коментира Свиленс-
ки. "Молбата ни е към
всички - нека заедно да за-
щитим правата на транс-
портния бизнес, кой с как-
вото може, за да защитим
и Европейския съюз", зак-
лючи народният предста-
вител. Транспортният ми-
нистър Росен Желязков
реагира на критиката на

опозицията за липса на
адекватна защита пред
Брюксел със спешна сре-
ща с председателя на гру-
пата на ЕНП в Европарла-
мента и кандидат за нов
шеф на Еврокомисията
Манфред Вебер.  Минис-
тър Желязков го информи-
ра, че българското прави-
телство и министър-пред-
седателят Бойко Борисов
категорично подкрепят
предстоящия протест на
международните превозва-
чи в четвъртък в Брюксел.
От информацията на власт-
та не става ясно какъв точ-
но ангажимент е поел Ве-
бер към нашата страна и
транспортния бизнес. ç

Семейството трябва да се бра-
ни от упадъка в последните 30 го-
дини, каза пред БНР Костадин Кос-
тадинов, председател на партия
"Възраждане", която започна нова-
та година с кампания в подкрепа
на традиционното българско семей-
ство. На билбордове в София и в
близост до Пловдив е показано ед-
но 5-членно семейство. На него пи-
ше, че това е нормално семейство
и е време за възраждане. Кампа-
нията не е финансирана от ЕС, а от
партийната субсидия, подчерта той.

"Семейството трябва да се бра-

ни от упадъка, който през послед-
ните 30 години разрушава и зап-
лашва да доунищожи окончател-
но не просто традиционното бъл-
гарско общество, но и въобще на-
чина, по който функционира цяло-
то обществено устройство от пос-
ледните столетия. В България има
много сериозна пропаганда на
ценности, които нямат нищо общо
не само с традиционните българ-
ски, но и с традиционните човеш-
ки ценности. Поводът за тази кам-
пания бе грозната провокация, ко-
ято беше направена в навечерие-

то на Нова година в подкрепа на
хомосексуалните отношения, кое-
то смятаме за ненормално", комен-
тира Костадинов в предаването
"Преди всички".

Според него една от причини-
те за демографската катастрофа
е именно "налагането на тези ан-
тичовешки норми на поведение".
По думите му кампанията на пар-
тията е предизвикала остра нега-
тивна реакция. Костадинов смя-
та, че неправителствени органи-
зации, финансирани отвън, атаку-
ват кампанията. ç

нополската. Николай
Малинов подчертава:
"Изброените действия по
своята същност и последи-
ци са "тухлите" на разкол в
единната съборна Правос-
лавна църква. Тези дейст-
вия на Вселенския патри-
арх Вартоломей създават
прецедент, който е опасен
за всички поместни църк-
ви, включително и за
българската църква. Исто-
рията помни  факти, които
показват как Константино-
полската патриаршия се е
отнасяла грубо и безцере-
монно към свои сестри
поместни църкви, като  си
е присвоявала права,
които каноните не й дават
или е съдействала за
дискриминацията на
народите, намиращи се в
диоцеза на тези църкви.
По силата на редица
исторически обстоятелства
най-потърпевша в това
отношение се оказва
Българската православна
църква. Историята на
отношенията между Бъл-
гарската православна
църква и Цариградската
патриаршия е история на
вековната борба на бълга-
рите за признание като
народ. В българското

публично пространство се
знае много за мюсюлманс-
ките безчинства по време
на петвековното османско
робство, но твърде малко
за вековните усилия на
Цариградската патриаршия
да лиши българите от
етническо самосъзнание,
за да ги претопи, да ги
заличи като народ,  да
унищожи българската
история и култура, главно
чрез унищожаване на
славянската книжнина,
създадена през вековете.
Многобройни свидетелства
от историята на български-
те манастири, за съжале-
ние  несистематизирани,

показват, че оскъдната
историческа памет за
развитието на българския
народ през вековете се
дължи не толкова на
османското робство само
по себе си, колкото на
войната срещу българския
дух, водена от Цариградс-
ката патриаршия. Стига се
до парадокси, при които
отстранени и дори анате-
мосани  от нея български
митрополити (например
през 1872 г.) са възстанове-
ни благодарение на специ-
алните усилия на османс-
ките власти. А обобщеният
парадокс се състои в това,
че дори когато мюсюлман-

ската държавна върхушка
признава българите като
народ, такова признание
им е отказано от братята
по религия - гърците. Още
много трябва да се напра-
ви, за да се систематизи-
рат фактите, които показ-
ват невероятно трудната
многовековна борба на
Българската църква за
запазване на българския
етнос, българска история,
българско достойнство.
Борба, в която главен враг,
за наше християнско
православно съжаление, се
явява Цариградската па-
триаршия", пише председа-
телят на НД "Русофили". ç
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Ñåèòáà íà ñåìåíà ñ òèðàì - çà ïîñëåäíî
òàçè ãîäèíà
Çàáðàíàòà íà ôóíãèöèäà
âëèçà â ñèëà îò 31 ÿíóàðè

Европейският парла-
мент и Европейската
комисия наложиха забра-
на за използването на
фунгицида тирам на
територията на целия
Европейски съюз от 31
януари тази година. Както
Фермер.БГ писа, причина-
та е, че препаратът може
да бъде опасен за птици-
те, макар че според
експерти химикалът не
представлява заплаха за
човешкото здраве. Държа-
вите членки отнемат
разрешенията за продукти
за растителна защита,
съдържащи тирам като
активно вещество, не по-
късно от 30 януари 2019 г.,

гласи регламентът по
темата, който беше публи-
куван на 9 октомври 2018
г. Отделните страни могат
да определят гратисни
периоди, но те трябва да
бъдат възможно най-
кратки. Към продуктите за
растителна защита, изпол-
звани за пръскане на
листа, се приема търпи-
мост до 30 април 2019 г., а
за всички останали - до
30 януари 2020 г. В група-
та с по-продължителен
толеранс са и химикалите,
използвани за третиране
на семена, коментира
Фермер.БГ. Регламентът
предвижда семената,
които са обработени с

продукти за растителна
защита, съдържащи ти-
рам, да не се употребяват
и да не се пускат на
пазара, като тази разпо-
редба влиза в сила от 31
януари 2020 г. Това озна-

Производството на био-
горива в Китай трябва да се
увеличи трикратно през
следващите 12 месеца, се
казва в новата стратегия на
Пекин за зеленото бъдеще
на страната. За тази цел ще
бъдат изградени нови мощ-
ности с общ капацитет от
над 6 млн. тона, коментира
Агро.БГ. През по-миналата
година в Китай се произвеж-
даха едва 3 млн. тона орга-
нични горива. Към момента
капацитетът вече е достиг-
нал около 3 милиона тона и
половина. През 2018 година
правителството в Пекин пос-
танови вносът на бензин от
чужбина постепенно да бъ-
де заменен с биоетанол, ка-

Êèòàé èñêà äà çàìåíè áåíçèíà ñ áèîãîðèâà

Продължава
пререгистрацията на
земеделците

Продължава кампанията
по пререгистрация на
земеделските стопани. Тя
стартира на 1-ви октомв-
ри миналата година и ще
приключи на 10 юни
тази, припомня Агро.бг.
Фермерите трябва да
представят актуална
информация за дейността
си чрез анкетна карта.
Заверените в общинските
служби "Земеделие"
документи може да се
представят в областната
дирекция "Земеделие"
лично от фермера, чрез
пълномощник или по
служебен път. Въз основа
на представената инфор-
мация областна дирекция
заверява регистрационна-
та карта на земеделския
стопанин за текущата
стопанска година и
издава справка, генери-
рана от регистъра, за
декларираната от него
дейност.

Само за 15 дни ще се
издават разрешителни
за визи на сезонни
работници

Решенията за издаване
на визи за дългосрочно
пребиваване на граждани
на трети страни, които
възнамеряват да работят
като сезонни работници в
селското стопанство,
строителството и туриз-
ма, вече ще се издава
само за 15 календарни
дни. Това реши кабинетът
на заседанието си вчера,
като одобри проект на
Постановление за изме-
нение и допълнение на
Наредбата за условията и
реда за издаване на визи
и определяне на визовия
режим. С промяната
максималният срок за
вземане на решение по
подадено заявление за
издаване на виза за
дългосрочно пребиваване
на тази категория лица
се съкращава от 35
работни дни на 15
календарни дни. Новата
система ще подпомогне
фирмите, които привли-
чат за работа хора от
трети страни. Идеята е да
се подпомогнат българс-
ките работодатели при
сезонната заетост,
коментира Синор.

:
Íàêðàòêî

През декември екип и
доброволци на Българското
дружество за защита на пти-
ците (БДЗП) посадиха още
280 тополи в Натура 2000 зо-
ни "Сакар" и  "Западна Стран-
джа", съобщи Агро.БГ. С тях
засадените от началото на
проекта "Земя за царския
орел" дървета стават близо
1000 - 480 тополови и 500 дъ-
бови фиданки. Младите то-
поли са засадени по поре-
чията на реки и потоци, за
да могат след време да при-
ютят гнездо на царски орли
в короните си. Основните
дървета, използвани за гнез-
дене от вида, са именно то-
полите, следвани от различ-
ни видове дъб. Една от глав-
ните причини за увреждане
на гнездовите местообитания
на царския орел е масовото
изсичане на тополите през
последните 15-20 години. За-
лесени са общо 9,5 дка, ка-
то младите дръвчета бяха за-
садени на 9 различни пло-
щадки в два проектни райо-
на. С тях общата площ на
залесените сега площадки с

Ñòîòèöè ìëàäè äðúâ÷åòà è íîâè èçêóñòâåíè ãíåçäà ùå áúäàò äîì íà öàðñêè îðëè

чава, че такива семена
все пак може да бъдат
използвани за последно
по време на пролетната и
на есенната сеитбена
кампания през тази
година.ç

един от основните клони, на
които се крепеше гнездото,
е изсъхнал и конструкцията
не би издържала дълго. Из-
куствените гнезда се поста-
вят от експертите през зи-
мата, за да могат напролет
орлите да ги заемат и да ги
достроят. Преди началото на
размножителния сезон те ги
покриват със свежи зелени
клонки, които отделят вещес-
тва, прогонващи насекоми-
те. Проучванията сочат, че
близо 20% от изкуствените
гнезда стават дом на царс-
ките орли. 40 изкуствени
гнезда ще бъдат инсталира-
ни в Натура 2000 зони "Са-
кар", "Дервентски възвише-
ния", "Западна Странджа",
"Каменски баир" и "Адата -
Тунджа". Агро.БГ. припомня,
че при предишния проект на
БДЗП "Опазване на царския
орел и ловния сокол в клю-
човите за тях места от мре-
жата Натура 2000 в Бълга-
рия" бяха поставени 40 из-
куствени гнезда, като 10 от
тях са заемани от царски ор-
ли през годините.ç

тези от миналата година ста-
ва общо 25,5 дка. През вто-
рата половина на декември
2018 г. екип на БДЗП поста-
ви и три нови изкуствени
гнезда за царски орел при
изключително тежки метео-
рологични условия, включва-
щи ниски температури, си-
лен вятър и периодичен ва-
леж от сняг и дъжд. Две от
гнездата са поставени в ра-
йона на Елховското поле с
цел да привлекат нови двой-

ки, а третото гнездо бе пос-
тавено в Сакар до гнездото
на една от традиционно гнез-
дящите двойки царски орли.
След края на размножител-
ния период гнездото на та-
зи двойка пропадна, като
почти цялата му част падна
на земята. Екипът на БДЗП
прецени, че е по-уместно да
построи ново изкуствено
гнездо на съседното дърво,
вместо да се опитва да ста-
билизира старото, защото

то определи срок до 2020-
та. За да изпълни това на-
мерение, Китай ще трябва
да произвежда близо 15
млн. тона биогориво годиш-
но. Най-често използваните
суровини за етанол са ца-
ревица, пшеница, ориз и
сорго. На първо място ос-
тава обаче тропическият
храст маниока, отглеждан
най-вече в Африка и Южна
Америка. В развиващите се
страни на тези континенти
маниоката е и основен хра-
нителен продукт. Интерес
към китайския пазар за био-
горива проявяват и между-
народни компании. Те смя-
тат, че Народната републи-
ка няма да може скоро са-

ма да покрие нуждите си и
ще трябва да разчита на
внос. Обтегнатите търговс-
ки отношения между Вашин-
гтон и Пекин се отразиха и
върху производството на
етанол. След като китайски-

ят президент наложи мито
върху вноса на американс-
ки етанол, Малайзия се пре-
върна в един от основните
доставчици, тъй като нейна-
та продукция е освободена
от мита и данъци.ç
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След хаоса с винетките се задава
нова драма, която може да доведе до
блокиране на работата на стотици
хиляди фирми в страната - поредната
смяна на касовите апарати и софтуе-
ра за управление на продажбите,
сигнализира Епицентър.

НАП предупреди търговците да
побързат с подмяната. ИТ специалис-
тите обаче предупреждават, че сроко-
вете са прекалено кратки и масово
търговците няма да бъдат подготвени
за тях. Спорът идва на фона на
продължаващите вече четвърти месец
консултации между НАП и производи-
телите и внедрителите на софтуера
заради множеството неясноти в
новите изисквания в наредбата за
фискалните устройства. Сроковете са
изпълними, ако не се чака последни-
ят момент. Важно е всеки търговец
да се свърже с производителя на
софтуера и да обсъдят техническите
изисквания и необходимите промени,
посъветва Пламен Димитров, замест-
ник изпълнителен директор на НАП.

Регистрираните по ДДС търговци
имат 80 дни да направят това, тъй
като срокът е до 31 март. За фирмите
без ДДС регистрация срокът е до
края на юни 2019 г. За повечето от
фирмите това означава да купят нови
касови апарати, което ще коства на
бизнеса най-малко 120 млн. лв.
Промените бяха направени през
септември 2018 г. в наредбата за
фискалните устройства, като преди
това бяха приети и изменения в
Закона за ДДС. Целта на Финансово-
то министерство и НАП е да се спрат

опитите за укриване на обороти и
избягване на плащането на данъци
чрез издаване на фиктивни касови
бележки и избирателно отчитане на
продажбите. От 1 април тази година
се забранява едновременната употре-
ба на касов апарат и софтуер за
управление на продажбите, без те да
са свързани помежду си. Освен това
софтуерът не може да бъде използ-
ван от търговците, ако не е получил
одобрение от НАП за съответствие с
новите изисквания. Въвеждат се и
нови изисквания към касовите апара-
ти - всяка бележка трябва да има
отпечатан QR код и данните за нея
да се подават към сървърите на НАП
в реално време, а не както сега -
веднъж седмично или месечно. Още
с появата на новите текстове експер-
ти алармираха, че наредбата изобил-
ства от непрецизно формулирани
текстове, които могат да се тълкуват
по различни начини. Въпреки обсъж-
данията и уверенията на НАП, че
неясните текстове ще бъдат прецизи-
рани, корекции в наредбата все още
не са предложени. В крайна сметка
приходната агенция започна одобря-
ването на модифицираните програми
за управление на продажбите едва
през декември 2018 г. и до момента
само 3 софтуера са включени в
списъка, от който занапред търговци-
те трябва да избират. Други 19 софту-
ера са все още в процедура по
заявяване, посочиха от НАП. В
същото време законът предвижда
солени глоби, включително и запечат-
ване на обекти, ако търговци продъл-

Ïîâå÷åòî îò ôèðìèòå ùå êóïóâàò íîâà àïàðàòóðà,
êîåòî ùå ñòðóâà íà áèçíåñà íàé-ìàëêî 120 ìëí. ëâ.

Васил Велев:
В България е
най-скъпият
промишлен ток
в цяла Европа
Когато еленергията поскъп-
ва, неизбежно е поскъпва-
нето на живота, предупреди
по "Нова телевизия" Васил
Велев, председател на
Асоциацията на индустриал-
ния капитал в България. По
думите му цените са с 50%
по-високи, отколкото
миналата година по това
време. В България е най-
скъпият промишлен ток в
цяла Европа, а на нас ни
се обяснява, че проблем
няма и цените са най-
ниски, подчерта още той.
На предприятия им се
спира токът. Пазарът се
манипулира от производи-
тели и търговци, разгневи
се Велев. По думите му в
ситуацията има нужда от
извънредни действия.
Кметове и областни
управители вече с
министерски заплати
Правителството прие
промени в правилата за
определяне на заплатите на
заетите в бюджетните
организации с изменение
на Постановление № 67 на
Министерския съвет от
2010 г. Въвежда се нов
подход за определяне на
заплатите в местните
власти и на ръководителите
на областните администра-
ции, държавните комисии и
агенциите, като се цели да
бъде изравнен съществува-
щият към момента дисба-
ланс между различните
органите на власт. Дава се
по-голяма свобода на
общинските съвети да
определят заплатите на
кметовете на общини,
райони и кметства, като се
фиксира единствено
максималният размер - до
заплатата на министър.
Размерите на заплатите на
ръководителите на държав-
ните комисии, агенциите, на
органите по чл. 10, ал. 1, т.
3, 4 и 5 от Закона за
опазване на околната среда
и на ръководителите на
административни структури,
създадени със закон или
постановление, ще се
одобряват от Съвета за
административната рефор-
ма по предложение на
ресорните министри,
отчитайки числеността на
съответната администрация,
нейният бюджет и функции.
Промените са в рамките на
разходите за персонал,
предвидени в бюджета за
2019 г.

жат да използват софтуер, който не е
вписан в списъка на одобрените.
Засега около 25% от бизнеса у нас
работят със софтуер за управление
на продажбите и това са по-големите
фирми, за които промяната настъпва
най-рано. Сроковете може да се
окажат недостатъчни и за търговците,
които ползват само касови апарати.
Новите устройства липсваха на
пазара до средата на декември.
Според сметките на НАП трябва да
бъдат подменени половината от
около 300 хиляди работещи апарата,
а останалите да бъдат надградени.
Общите разходи за бизнеса са
около 120 млн. лв., но може да се
окажат далеч по-високи. Какво ще
се променя? Вече няма да е позво-
лена практиката продажбите в
магазините да се въвеждат в софтуе-
ра, а касовата бележка да се набира
на ръка на касовия апарат. Двете
системи ще трябва да са свързани и
фискалното устройство ще издава
касовата бележка автоматично. Така
на практика ще се преустанови
ползването на старите касови апара-
ти и работата ще се извършва изцяло
в режим "фискален принтер". Отпада
и широко използваната практика за
множество поръчки да се плаща
накрая наведнъж и да се издава една
обща фактура. ç

Председателя на УС на Агенция "Път-
на инфраструктура" инж. Светослав Гло-
сов подаде оставка, съобщиха от пра-
вителствената пресслужба. Министър-
председателят Бойко Борисов е изви-
кал тази сутрин в Министерския съвет
ръководството на Агенция "Пътна инф-
раструктура" и на Министерството на
регионалното развитие и благоустрой-
ството. Той е поискал да му докладват
за проблемите с въвеждането на елек-
тронните винетки и тол система. След
разговора премиерът е поискал остав-
ката на Глосов, който я е подал пред
министъра на регионалното развитие,
Петя Аврамова. След разговора смя-
там, че трябва да се поеме повече от-
говорност от тази, която беше в нача-
лото на седмицата, така че депозирах
своята оставка, която беше приета, ко-
ментира Глосов. Лично аз мисля, че
каквото съм могъл, съм направил за
тази агенция. Оставам с добри чувст-

Áîðèñîâ ïîèñêà è øåôúò íà ÀÏÈ ïîäàäå îñòàâêà
по въвеждането на системата за елек-
тронните винетки и е поискал поемане
на отговорност. Следва незабавно "да
окомплектуваме УС на АПИ, така че да
не се получат сътресения в работата
на агенцията", каза още тя. Аврамова
призова водачите да бъдат редовни и
да спазват законите в България, защо-
то винетната такса е задължителна по
закон.

Тя отбеляза, че вече има много на-
чини да бъде купена електронна ви-
нетка и няма причина да има нере-
довни водачи на пътя. Електронна ви-
нетка ще може да се купи от 4500 пун-
кта, отчете министърът и напомни, че
хартиената е било възможно да се ку-
пи от 3000 пункта, оправда се минис-
търът. Аврамова добави, че продължа-
ва работата по въвеждане на нови ме-
тоди и начини за покупката на елект-
ронна винетка, в това число и през
банкомати. ç

:
Íàêðàòêî

ва и към екипа, с който досега съм
работил, с екипа на МРРБ. Нищо лошо
към премиера, напротив, бил е спра-
ведлив, така че това е, повече няма
какво да се каже, коментира още бив-
шият шеф. Преди това Аврамова обяс-
ни, че министър-председателят остро
е разкритикувал и изразил своето не-
доволство от създадената организация

Промените в Закона за държавния слу-
жител, които забраняват на пенсионери да
заемат държавна служба, бяха оспорени от
омбудсмана Мая Манолова пред Конститу-
ционния съд. Според Манолова заради текс-
товете предстои уволнението на хиляди пен-
сионери, коментира Вести.бг. В съобщение
на сайта на институцията се припомня, че
текстовете бяха прокарани през Закона за
държавния бюджет за 2019 г. Омбудсманът
твърди, че промените са в нарушение на
принципа на правовата държава, конститу-
ционните социални права - на труд, трудово
възнаграждение и обществено осигуряване.

Ìàÿ Ìàíîëîâà
äàäå çàêîí íà ÊÑ

държавната служба и да намерят реализа-
ция в България, както и ще предостави въз-
можност за кариерно развитие и по-добра
мотивация на държавни служители със стаж
в администрацията, гласят мотивите на МФ.
Все пак законът предвижда да се остави "вра-
тичка" пенсионери да бъдат наемани по за-
местване, например когато служителят титу-
ляр е в отпуск по майчинство. Другият вари-
ант е да бъде нает на трудов договор. Осво-
бодените държавни служители, които ще са
в хипотезата на несъвместимост, ще могат
освен по заместване в държавната админис-
трация да бъдат наемани по трудови право-
отношения както в бюджетния сектор, така
и в частния сектор, така че няма да бъдат в
хипотеза на невъзможност да полагат труд,
допълват още от МФ. Президентът Румен Ра-
дев също оспори този закон. ç

В момента държавните служители, които са
упражнили правото си на пенсия, но про-
дължават да работят на държавна служба,
са 1650 души. Така те взимат и пенсия, и
заплата. Според финансовото ведомство то-
ва ще даде възможност да се предложат сво-
бодни места на млади висококвалифицира-
ни кадри, които да стартират кариерата си в

Светослав
Глосов

Мая
Манолова
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Ски почивка в КООП Рожен

До сега зимата бе-
ше мека и не ни изне-
нада със сняг по Ко-
леда, но пък последни-
те зимни месеци се
очертават като рай за
почитателите на снеж-
ни спортове. Ако и ти
си от тях и все още не
си открил ски сезона -
съвсем не е късно! Стя-
гай багажа и тръгвай
към Роженски поляни.
Там те очаква коопера-
тивния хотел КООП
Рожен, който ще ти
предложи не само ком-
фортна почивка, но и
отлични условия за ски
или сноуборд.

Бъди сигурен, че
през целия си престой
екипът на хотела ще се
погрижи да се чувстваш
удобно и спокойно. Мо-
жеш да разчиташ и на
трансфер до ски лифта
ако заявиш желанието
си предварително на ре-
цепцията.

� 3 нощувки в двойна стая = 168 лв

� 5 нощувки в двойна стая = 270 лв.

Цените са в лева на помещение за човек, настанен в двойна стая и
включват:
� 3//5 нощувки на съответната база изхранване;
� Закрит басейн, парна баня, сауна;
� Паркинг, интернет в целия комплек;
� ДДС, туристически данък, застраховка.
� Трансфер до лифта при предварителна заявка.

В един незабравим
спомен ще се превър-
не и гледката към бе-
лите преспи на Родо-
пите. Не само ще спре
дъха ти, но и ще те на-
кара да се връщая от-
ново и отново. Това
превръща хотела и в
идеално място за ро-
мантична почивка с
любимия човек. И не
само - това може да е
перфектното място, ко-
ето с твоята половин-
ка търсите, за да се вре-
чете във вярност.

Ако пък си решил да
заведеш своя екип ня-
къде, за да смените об-
становката и да пора-
ботите на въздух - КО-
ОП Рожен отново е
перфектното място. Кон-
ферентната зала е обо-
рудвана с всичко необ-
ходимо за провеждане
на всякакви работни и
бизнес събития, а пос-
ле - всички към писта-

та или към басейна.
Възстановителният

център на КООП Ро-
жен е идеалното мяс-
то, където да се отпус-
неш след приятния ден
на пистата. Освен то-
пъл басейн можеш да
ползваш парна баня и
сауна, а след това да
опиташ вкусните изку-
шения в ресторанта на
хотела.

Не пропускай офер-
тите на кооперативния
хотел КООП Рожен и
ти обещаваме, че ще
искаш да се върнеш и
през лятото!

� Адрес: местност
Роженски ливади,
местност Борцето,
Област Смолян

� Телефон за връзка:
+359 877 321 140

� Резервации:
+359 309 580 43
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Кольо КОЛЕВ
социолог

От "Епицентър"

Покрай избора на нов
изтребител става все по-
гадно! Все повече наглеци
се опитват да правят хора-
та на маймуни! И все пове-
че ловки маймуни се опит-
ват да крият собствената си
отговорност зад решение-
то на "експертите".

Първо да сме наясно.
"Експертна комисия" в из-
бора на изтребителя няма!
Тя беше преформулирана в
"политико-военна" група.

Защо?
Офертата за "Грипен" от-

говаря напълно на задължи-
телните изисквания в зада-
нието, формулирано в Акту-
ализиран проект за инвес-
тиционен разход - "Придоби-
ване на нов тип боен само-
лет" ("Държавен вестник",
брой 51, от 19.06.2018 г.).

Офертата за "Грипен" от-
говаря напълно и на пре-
поръките в същото задание:

- възможност за придо-
биване на повече от 8 са-
молета в рамките на отпус-
натия бюджет (предлагат 10
самолета);

- изграждане на регио-
нален център за поддръж-
ка на изтребители "Грипен"
у нас в рамките на т. нар.
индустриално сътрудничес-
тво (поддръжка и резервни
части).

Офертата за "Грипен" от-
говаря напълно и на аргу-
ментите, с които в задани-
ето ("Проект за инвестици-
онен разход") се обоснова-
ва необходимостта от при-
добиване на нов боен са-
молет - акцентът е върху
противовъздушната отбрана
и охрана на въздушното
пространство (Air Policing).

Въоръжението на "Гри-
пен" отговаря напълно на
заложените в заданието
изисквания при доставка на
първата партида самолети,
като за допълнително въо-
ръжение, свързано с назем-
ни цели, е отбелязано "на
по-късен етап" (т. 3.1.2. Въ-
оръжение).

Офертата за "Грипен"
е с около 500 млн.
лева по-ниска
(съдейки от отделни изказ-
вания на заинтересовани-

те страни - зам.-министър
Ат. Запрянов, вицепрези-
дентът на СААБ за Цент-
рална и Източна Европа).

Казано простичко - ня-
ма "експертна" комисия,
която може да препоръча
избора на Ф-16 пред "Гри-
пен".

Затова и ни пробутват
някаква анонимна "полити-
ко-военна" група, която
постепенно започват да на-
ричат "експертите от МО"
или просто "експертите".
Докато стигат до неверо-
ятните откровения на Цве-

Допълнително оскъпява-
не идва и от изискване-
то да платим 100 % от
сделката - без разсроче-
ното плащане.

Тук ни залъгват, че това
нямало значение, че ще ни
отпуснат заем и... то било
едно и също. Но дори и при
1.5% свръх ниска лихва
върху такъв заем, това пра-
ви 15 млн. лева отгоре го-
дишно.

Оскъпяване заради сро-
ка на доставка. Шведите ни

70 разполага с многоцеле-
ви радар (AESA), базиран
на технология, използван
във F-22 и F-35. Радарът мо-
же да проследява 20 отдел-
ни цели едновременно и
има обхват от над 160 мор-
ски мили срещу наземни
цели." И предлагал "много
повече от обикновена ох-
рана на въздушното прост-
ранство". Прекрасно!

Сега остава да открием
и "наземните цели" в обхват
на Ф-16, излитащ от Бълга-
рия. Защо ли се сещам са-
мо за една посока, в която
може да ни накарат да ги
открием - на изток!

Казано простичко, с из-
бора на Ф-16 пред "Грипен"
България декларира, че не
просто ще пази въздушно-
то си пространство, но е
готова да нанесе и удар
върху територията на съ-
седна ядрена страна. Ко-
ето

автоматично ни
превръща в потенциал-
на заплаха и обект
на контрадействия.

За някои това е чудес-
но, други са категорично
против. Но това също е част
от политическото решение,
политическия избор и отго-
ворността на политиците за
това решение.

Аз не мога да отговоря
на въпроса дали тези цени
(финансови и политически)
са високи, ниски или доб-
ри за българо-американска-
та дружба. Може и да са
си съвсем нормални. Но то-
ва са цените, за които от-
говорност пред настоящи-
те и бъдещи избиратели ще
носят сегашните български
политици. И управляващи-
те, и от опозицията! А опи-
тите да се затаят и да се
скрият зад "политическото"
решение на "експертите" са
жалки!

На мен лично цената ми
се струва прекалено висо-
ка на фона на ежегодно ра-
зиграваната сценка за тър-
сенето на 50 млн. лева за
коледни надбавки за най-
бедните пенсионери. Тук
става дума за коледните им
надбавки за двайсет годи-
ни напред! Но пък и аз ве-
че съм по-близо до пенси-
онерите, отколкото до во-
ините, които ще се зака-
лят в огъня на бойната "бъл-
гаро-американска" дружба.

� Îôåðòàòà íà "Ãðèïåí" å ñ 500 ìèëèîíà
ïî-åâòèíà, îòãîâàðÿ íàïúëíî íà
èçèñêâàíèÿòà, êîèòî äúðæàâàòà çàëîæè,
è íè ïðåäëàãà ïîâå÷å áîéíè ñàìîëåòè
çà ïî-êðàòúê ñðîê
� Çàðàäè àìåðèêàíñêèòå èçòðåáèòåëè
ùå áúäàò ïîõàð÷åíè êîëåäíèòå íàäáàâêè
íà áúëãàðñêèòå ïåíñèîíåðè çà
äâàäåñåò ãîäèíè íàïðåä

тан Цветанов, че "експер-
тите", естествено, са взе-
ли "политическо" решение,
защото то друго не може-
ло и да бъде.

За подвластните на та-
зи изключително пластична
логика ще трябва да напом-
ним - експертите вземат ек-
спертни решения! Полити-
чески решения вземат по-
литиците! И политиците не
могат да скрият политичес-
ката си отговорност зад "по-
литическо" решение на ек-
спертите.

И така - "конкурс" няма!
Имаме политическо реше-
ние на управляващите по-
литици!

Колко ще ни струва то?
Като начало около 400

млн. лева в повече (ако
приемем, че успеем да
смъкнем цената до заложе-
ната в инвестиционната
програма).

Само летенето с Ф-16 ще
ни струва годишно над 7,5
млн. лева отгоре - според
данните за цена на летате-
лен час и планирания на-
льот.

Поддръжката (същата
поддръжка, за която шве-
дите ни предлагат офсет-
на програма), която спо-
ред всички достъпни из-
точници е многократно по-
скъпа при Ф-16, отколкото
при "Грипен", ще ни нато-
вари от порядъка на око-
ло 75 млн. лева годишно
отгоре за Ф-16 (за 23 го-
дини напред).

предлагат 4 самолета, на-
пълно способни да носят
бойно дежурство още в
рамките на две години. То-
гава, когато "българските"
Ф-16 дори няма да са за-
почнати. Забавянето на дос-
тавката с три-четири годи-
ни - както се предвижда при
сделка за Ф-16 - означава,
че България ще трябва да
продължи да харчи за под-
дръжката на МиГ-29 огром-
ни суми ненужно. (За пе-
риода 2016 - 2017 г. Минис-
терството на отбраната е
вложило в поддръжката на
МиГ-29 над 99 млн. лв.). И
така при избора на Ф-16 са-
мо от забавянето на дос-
тавката ще трябва да надп-
латим десетки милиони ле-
ва допълнително (вероятно
около 30-40 млн.).

Отделно е и т. нар. инф-
раструктура, която за аме-
риканските самолети е зна-
чително по-сложна и съот-
ветно многократно по-скъпа.

После идва и военното
оборудване, което

ще бъдем принудени
да купуваме само
от американците -
на монополни цени.

(Наистина е странно как
възможността да купуваш
каквото ти трябва от ита-
лианци, французи, израел-
ци, американци (естестве-
но, на конкурентни цени) е
отчетена като недостатък -
"зависимост от трети стра-

ни". А подчинението на мо-
нополен производител е от-
четено от същата "полити-
ко-военна" група като голя-
мо предимство - "независи-
мост от трети страни".

След това идва втората

сделка - за следващите 8
самолета. Какво можем да
очакваме за нея? Нас се-
га, когато все още имаме
избор, ни натискат, очевид-
но политически, да купим
хем по-скъпо, хем нещо, ко-
ето не сме поискали като
въоръжение на този етап.
С мъглявите обещания "Бе,
ще направим нещо с цена-
та, може нещо да нагла-
сим".

А каква ще бъде цената,
когато вече няма да имаме
избор - когато ще трябва
да купуваме още осем са-
молета от монополен дос-
тавчик? Дали някой ще се
съобрази с жалбите ни, или
просто ще ни посочат но-
вия девиз - "Америка пре-
ди всичко! Плащай!".

Ако сумираме всичко,
при избора на Ф-16 пред
"Грипен" става дума за ед-
нократно надплащане от
около 400 млн. лева и годи-
шен "абонамент" от около
100-150 милиона лева в по-
вече всяка година в продъл-
жение на следващите 20 го-
дини.

Съществува и друг проб-
лем извън парите. Според
специалистите всички воен-
ни предимства на Ф-16 пред
"Грипен" се изчерпват с да-
лечината на полета и въз-
можността за поразяване
на наземни цели.

Ето как рекламира сто-
ката си Джеймс Робинсън,
директор "Международно
бизнес развитие на F-16" в
Lockheed Martin - "F-16 Блок

„Грипен“
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Àíàëèçàòîð: Òóðñêîòî ðîáñòâî å ñëàäêà
äðÿìêà â ñðàâíåíèå ñ öèãàíñêàòà ðîáèÿ

Напрежението, породе-
но заради побоя, нанесен
от двама роми над воен-
нослужещ от Специалните
сили навръх Богоявление,
доведе в пловдивското се-
ло Войводиново министъ-
ра на отбраната Красимир
Каракачанов, който заед-
но с директора на ОДМВР
в Пловдив ст. комисар Ата-
нас Илков, бригаден гене-
рал Явор Матеев, коман-
дир на 68-а бригада "Спе-
циални сили", и кмета на
община Марица Димитър
Иванов постанови спешни
мерки, предаде БГНЕС.

Мерките се изразяват в
незабавните проверки, ко-
ито трябва да бъдат нап-
равени от община Марица,
ОДМВР, РДНСК, Енерго-
разпределителното дру-

"Циганският терор взе
поредната си жертва - жес-
токо пребит бе български
военнослужещ, командос
от бригада "Специални си-
ли". Настанен е в болница
в тежко състояние." Така
започва свой анализ в сай-
та "Епицентър" експертът
по борба с тероризма, бив-
шият депутат и посланик
Иван Палчев. В текста се
казва също:

"Сумирайки случаите на
циганското издевателство
над българите, могат да се
направят следните изводи:

1. Турското робство из-
глежда като сладка дрям-
ка в сравнение с циганс-
ката робия. Тогава бълга-
ринът е бил беззащитен,
защото е нямал държава
с всичките й атрибути: ар-
мия, полиция, съд, проку-
ратура, специални сили. И
все пак е имал изход - да
заколи двама-трима ос-
манлии, да хване гората и
да се превърне в поред-
ния хайдутин закрилник.

Днес има "просперира-
ща" държава с мощни си-
лови структури и още по-
мощни съюзници по линия
на НАТО. Отглежда "щаст-
ливи" кокошки и е научен
да не се срамува, че е най-
беден в Европа. Забране-
но му е на циганския те-

Àêî íÿìà àäåêâàòåí îòãîâîð íà äúðæàâàòà ñúñ çóëóìèòå èì, ùå ñå ñëó÷è êàòàêëèçúì, ñìÿòà Èâàí Ïàë÷åâ

рор да отговаря с терора
на държавата. Защото дър-
жавата му е европейска,
членка на разни леви и
десни "европейски семей-
ства", защитник на демо-
крацията, заклела се да
пази правата на човека.
Особено тези на човека ци-
ганин.

2. По отношение на из-
насилванията ние сме на
по-предни европейски по-
зиции. Там изнасилвачите
са пришълците емигранти,
тук - нашите родни цигани-
мигранти от най-първата
световна вълна. Водим в
класацията и по отношение
на възрастовия диапазон

на изнасилените - от нев-
ръстни момичета до 80-го-
дишни баби.

3. В обединена Европа
емигрантите веднага офор-
миха своите гета и нало-
жиха в тях собственото си
разбиране за власт и по-
рядки. Подобна вторична
власт, с по-големи права
от официалната, в нашите
цигански гета я има по-от-
давна.

4. Там хранят обилно
пришълците с щедри дър-
жавни подаяния. Тук цели-
ят цигански народ също е
на обществена издръжка.
Държавата ни не дава и да
се шукне за някакви про-

мени в статуквото - срещу
някой допълнителен лев ци-
ганите се отплащат щедро
на партиите по време на
избори.

5. Има една случка от
началото на 90-те години.
В Пазарджик цигани изна-
силиха една бременна бъл-
гарка. Шеф на полицията
там беше полк. Арлин Ан-
тонов. Той веднага дисло-
цира подчинените си око-
ло гетото, после влязоха
в него и въведоха ред.
Направиха го така, че в
следващите 3-4 години в
града се възцари мир и
спокойствие. Това бе ре-
акция на държавата, коя-
то в онова време все още
я имаше.

6. Какъв е изводът? Ако
няма адекватно държане на
държавата със зулумите на
циганите, ще се случи ка-
таклизъм. Доскоро Балка-
ните бяха барутният погреб
на Европа, а днес циганс-
ките гета са барутният пог-
реб на България. И те мо-
гат да взривят страната
много преди изригването
на калдерата в парка Йе-
лоустоун в САЩ.

7. Пострадалият воен-
нослужещ е част от българ-
ското войнство, на което
върховен главнокомандващ
е президентът Румен Радев.

Очаквам в близко време
президентът да даде насо-
ките за справяне с това
бедствие.

8. Знаете ли, че наши
братя цигани живеят и в
селищата с преоблаващо
население от български
турци. Да сте прочели в
полицейските бюлетини за
някакви кражби, ексцеси,
изнасилвания в тези бъл-
гарски населени места?
Ако не сте чули, трябва
веднага да се инициира
среща с г-н Мустафа Ка-
радайъ, председател на
Движението за права и
свободи, и да се обсъди
един-единствен въпрос -
какви цигани живеят по те-
зи места и как така са тол-
кова кротки и законопос-
лушни. Навремето, като
депутат на ДПС, зададох
този въпрос на моя прия-
тел Юнал Лютфи. "Иване -
каза ми той, - няма поли-
ция-молиция, ние сами
се оправяме с подобни ба-
баити. И затова турските
цигани са кротки и добри
хора".

А иначе, не закачайте
Сорос. Пак в началото на
90-те години, той бе обявен
за "почетен доктор на Со-
фийския университет". Още
пазя поканата за това съ-
битие".

Êàðàêà÷àíîâ ïîèñêà ñúáàðÿíå íà
íåçàêîííèòå êúùè âúâ Âîéâîäèíîâî
Äèàãíîçàòà íà ìèíèñòúðà: Ãîëÿìà ÷àñò îò òîâà íàñåëåíèå
æèâåå â íåçàêîííè ãåòà, ïîëçâà íåçàêîííî òîê, ñìÿòà, ÷å
íå ñà äëúæíè äà ñå ñúîáðàçÿâàò ñ íèêîãî, íå æåëàÿò äà
ðàáîòÿò, íå ó÷àò è íà ïðàêòèêà ñòàâàò ìàðãèíàëèçèðàíà
îáùíîñò, êîÿòî æèâåå ïî ïðàâèëàòà íà äæóíãëàòà

жество и Пожарната в ци-
ганската махала на село-
то, откъдето са двамата на-
падатели. По думите на Ка-
ракачанов на декар и по-
ловина там живеят 250 ду-
ши, само стотина от тях са
регистрирани на други ад-
реси в селото, но нито един
няма на този парцел, кой-
то е застроен изцяло не-
законно.

Селото е под охрана за-
ради протеста на тормозе-
ните с години българи, но
още тогава всички къщи са
опразнени и на въпросния
декар и половина има са-
мо няколко кучета. На пър-
вата къща вече е залепен
протокол за премахване на
незаконната постройка,
очевидно същото чака и ос-
таналите.

След като се установи
със сигурност, че къщите са
незаконно построени, те
ще бъдат незабавно бута-
ни, каза още Каракачанов.
Той допълни, че по думите
на кмета Димитър Иванов
общината си е свършила
работата, защото е пред-
ложила безвъзмездно 17
парцела за строеж на къ-
щи на ромите, но те не са
предприели нищо.

"Както те не търсят об-
щината, когато правят по
една сюрия деца, да бъ-
дат така добри, когато об-
щината им е отделила не-
обходимите парцели, да
живеят като нормални хо-
ра, да поемат ангажимент
за себе си и за своите се-
мейства - заяви министъ-
рът на отбраната. - Така,

както го прави всеки един
от вас и всеки български
гражданин... Има една част
от обществото, не знам за-
що ги наричат роми - да
няма римляни тук?, която
е тотално изтървана и не
желае да се интегрира, не
желае да работи, не же-
лае да се съобразява с ин-
тересите на другите хора,
не уважава живота, здра-
вето, имота им и прави
каквото си иска. И това се
дължи на факта, че тая
част от населението, по-
голямата част от това ци-
ганско население живее в
незаконни гета, ползва не-
законно ток, смята, че не
са длъжни да се съобра-
зяват с никого, не желаят
да работят, не учат и на
практика стават маргина-

лизирана общност в об-
ществото, която си живее
по някакви свои правила
на джунглата".

На въпроса къде ще оти-
дат всичките тия 250 души
през зимата, ако къщите бъ-
дат съборени незабавно, ми-
нистър Каракачанов спра-
ведливо отговори: "Вземете
си ги у вас".

На наглите нападатели
ще бъде повдигнато обви-
нение за нанасяне на
средна телесна повреда по
хулигански подбуди, а на-
казанието, което е пред-
видено за такова престъп-
ление, е от 2 до 10 години
лишаване от свобода. Тъй
като единият от братята е
непълнолетен, присъдата
може да бъде редуцирана
до 3 години.
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Не е необходимо да пра-
вите грандиозен ремонт, за
да се превърне жилището ви
в мечтания дом. Добавете
няколко акцента, подходяща
декорация и ще постигнете
немислимото. Предлагаме ви
16 акцента, с които домът ви
изцяло ще се промени.

Èçïîëçâàéòå
óëòðàâèîëåòîâî

Добавете акцент в цвят -
може да е акцентираща сте-
на, ваза, възглавници, килим.
Цветните "петна" раздвижват
интериора и променят обли-
ка на дома ви. А и плюсът е,
че лесно може да сменяте цве-
товите акценти, когато ви ом-
ръзнат. Боядисването също
не е трудоемко, когато не ста-
ва въпрос за голяма квадра-
тура, а само за една стена или
колона у дома.

Äîáàâåòå êîíòðàñò
ó äîìà

Светли мебели на фона

Отворените пространства
Във все повече жилища се срещат големи отворени по-

мещения, които изпълняват различни функции и служат
за кухня, всекидневна и спалня едновременно. Обзавежда-
нето на такъв тип пространства, обаче има своите особе-
ности. Ето как можете да извлечете най-доброто от тях:

Комбинация от различни подови настилки. Ефективен
и практичен начин за визуалното разделяне на части на
една стая е комбинирането на различни подови настилки.
По този начин обособяването на зоните в помещението е
по-явно и удобно. Например, ако поставите паркет в зо-
ната на хола, за да постигнете по-уютна атмосфера, то за
кухненския кът е най-удачно настилката да бъде от плоч-
ки, тъй като са по-лесни за почистване.

Игра с височините. Дори и най-малкия праг в стаята
позволява да разделите и да подчертаете прехода между
две пространства. Независимо колко е висок, той  подсил-
ва линейността и създава визуално наслагване "стая в
стаята".

Таван в ярки цветове. Боядисването на тавана в раз-
лични цветове е много практична и евтина идея, която
спомага за обособяването на отделните зони в едно голя-
мо помещение. Важното при този подход е да се създаде
правилната цветова палитра, като се създаде подходяща
комбинация спрямо особеностите на помещението.

Перфектните
мерки на хола

Ако се чудите как домове-
те по списанията изглеждат
толкова съвършено подреде-
ни и декорирани, вече има
обяснение. Оказва се, че
американски интериорни ди-
зайнери са изчислили пер-
фектните мерки на един хол.

ЗА ПРОЗОРЕЦА
Когато избирате пердета

и завеси, винаги смятайте
ширината им, удвоена по та-
зи на прозореца, за да има-
те хубав набор. Ако сте изб-
рали дълги, разстоянието
между пода и завесите, тряб-
ва да е до 4 см. Дължината
на корниза трябва да е с
между 10 и 25 см по-дълга
от тази на прозореца. Имай-
те предвид, че колкото по-
голямо е разстоянието меж-
ду рамката на прозореца и
корниза, толкова по-широк
изглежда той.

РАМКИ И КАРТИНИ
Препоръчителната висо-

чина, на която трябва да се
закачат картините и рамки-
те вкъщи, е между 142 и
152см. Идеята е да бъдат на
нивото на очите, а не както
повечето хора обичат да ги
приближават към тавана.
Ако ще закачате картина над
диавана, 20см над облегал-
ката е оптималната височи-
на за позиционирането й. В
случай, че сте решили да
правите фотостена с някол-
ко различни по големина и
форма рамки, тогава гледай-
те разстоянието между вся-
ка от тях да е 4см.

ОСВЕТЛЕНИЕ
Осветлението играе клю-

чова роля за цялостния об-
лик на вашия хол. Често ви-
соките настолни лампи се
ползват както като допълни-
телен източник на светлина,

Акценти, с които домът
ви ще се промени

на тъмни стени, ярки възг-
лавнички на фона на мека
мебел в пастелни цветове.
Използването на контраст
създава закачливост и вед-
ра атмосфера у дома.

Ãðàôè÷íè
åëåìåíòè

Вмъкването на геомет-
рични форми раздвижва ин-
териора и придава атракти-
вен вид на дома ви. Ако ис-
кате да постигнете по-стро-
го излъчване на дома си, из-
ползвайте килим в два цвя-
та с големи ромбове, нап-
ример. Ако пък искате да
омекотите излъчването на
дома си добавете завеси с
кръгове, овални осветител-
ни тела и т.н.

Ïðåëèâàùè òîíîâå
Използвайте стар шкаф и

го боядисайте в цвета на сте-
ната, така че да се слее. То-
зи маскировъчен ефект изг-
лежда изискано и превръща

дома ви в едно по-луксозно
място.

Äîáàâåòå áëÿñúê
Когато е в умерено коли-

чество, блясъкът е нещо, ко-
ето може да превърне дома
ви в много по-луксозен и
стилен. Използвайте блестя-
щи дръжки на мебелите, хро-
мирани елементи в кухня-
та, полилей от кристали и
т.н.

Çàëîæåòå
íà åñòåñòâåíîòî

Използвайте истински

камъни, необработено дър-
во, мрамор и редица други
естествени материали. Те са
не само устойчиви на вре-
мето, но и създават усеща-
не за уют у дома.

Ïëåòèâà
Те са класически избор за

добавяне на впечатляващ ак-
цент в интериорния дизайн.
Плетен пуф или огромно оде-
ало, плетени възглавнички
или просто плетени кошни-
ци са все неща, които ще
разчупят визията на дома ви
и ще му придадат уникален
вид.

Êîìáèíàöèÿ îò
ðàçëè÷íè
ìàòåðèàëè

Съчетайте кадифе, метал,
дърво, тапети, вълна, но та-
ка че едно от тях да е пре-
обладаващо, друго да е до-
пълващо, а останалите да
са просто леки акценти. Или
иначе казано използвайте
правилото 60-30-10, когато
става въпрос не само за
различни материи и мате-
риали, но и цветове за ин-
териора.

Шкафът като визуална преграда. Поставянето на ин-
тересен шкаф, който да служи за преграда, е сред класи-
ческите решения за обособяване на отделни помещения в
жилищата с отворени пространства. Този подход комби-
нира ефективност (допълнително пространство за съхра-
нение) с естетиката (позволява излагането на предмети и
произведения на изкуството).

Кухненският остров - практичен и стилен. Островите
са модерно допълнение към всяка кухня. Те обаче могат
да изпълняват ролята на гранична точка между две поме-
щения каквито често са кухнята и всекдневната. Освен
практична тази идея е и много стилна и искрено препо-
ръчвана от интериорните специалисти.

така и като декоративен еле-
мент. Оглеждайте се за та-
кива, които са високи не по-
вече от 172см.  Ако в стаята
има огледало в близост до
лампа аплик, следете разс-
тоянието между двете да е
между 7 и 15см. Ключовете
за лампата пък трябва да са
на 91см

ОБЗАВЕЖДАНЕ
Оказва се, че има конк-

ретни мерки и за обзавеж-
дането на хола. Например,
препоръчителното разстоя-
ние между дивана и холна-
та масичка е 45см. Ако пък
вместо диван, имате кресла
или фотьойли, гледайте раз-
стоянието между тях да е
100см, за да има място и за
помощна масичка. В по-мал-
ка стая с две кресла, разсто-
янието е 60см, а масичката
отпада.

Ако холът ви е достатъч-
но широк и позволява, раз-
положете дивана на 90см от
стената, която се пада зад
гърба му. Килимът пък

трябва да свърша на 25-50см
от ръба на стената, а мебе-
лите трябва да са поставени
или изцяло върху него, или
извън границите му, но не
наполовина. В случай, че
планирате да превърнете ед-
ната стена в хола в библио-
тека, имайте предвид, че
30см е идеалната дълбочина
на библиотеката, за да сло-
жите книга със стандартен
размер.

ЦВЕТОВЕ
Цветната палитра за хо-

ла е богата и става все по-
разчупена. Позволени са
комбинации с до 3 цвята, ка-
то основният цвят трябва да
заема 60% от стаята (най-
често той се избира за сте-
ните), а 30% са разпределе-
ни за нюанс, с който е ком-
биниран (обикновено при-
съства в обзавеждането и
текстила). 10% са оставени
за цвят, който да ви служи
като акцент (забелязва се
при някои декоративни еле-
менти).
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 През годините за човек е по-трудно не само
да се справя с ежедневните задължения, но и да
следи собственото си тяло. Започва да функцио-
нира по-зле: старите рани се влошават, ставите
се изтриват, метаболизмът се забавя.

В допълнение към визуалните промени, ста-
реенето на тялото се забелязва и със специфич-
ната миризма, която може да не бъде усетена от
самия човек, но е неприятна за другите. И ако,
с редовна хигиена, телесната миризма на човек
е слаба, кисело-сладка, тогава един неподдър-
жащ добра хигиена старец може да мирише дос-
та по-зле.

Старческата миризма обикновено се появява
при хора на възраст 70-75 години и нараства с
възрастта. Една от причините, поради която се
появява, според японски учени е химичното ве-
щество 2-ноненал, чиято концентрация при въз-
растните хора се увеличава поне 3 пъти. 2-но-
неналът е продукт на разграждане на ненасите-
ни мастни киселини в кожата и е невъзможно
да се повлияе на този естествен процес.

При по-възрастните хора зависи и от чисто-
тата на тялото и дрехите, тъй като се получава
неприятна смесена миризма на пот и други сек-
рети на тялото. Освен това, в напреднала въз-
раст проблемите на стомашно-чревния тракт се
влошават, прогресират заболявания на зъбите
и венците, което само засилва неприятния ефект.

Когато тази миризма стане твърде забележи-
ма, става невъзможно да останем близо до съот-
ветния човек.

КАК ДА СЕ СПРАВИМ
С НЕПРИЯТНАТА МИРИЗМА

Почистване на дома. Неутрализирайте неже-
ланата миризма чрез редовно мокро почистване
с дезодориращи вещества. Въпреки че такава мяр-
ка помага само за известно време, едва ли е
възможно някой да почиства всеки ден. Все пак,
седмично почистване трябва да се направи.

Неутрализатор на миризмата. Можете да из-
ползвате и домашни дезодоранти, както и про-

ПОЛЕЗНО Да се отървем от старческата миризма
дукти за миене на подове или съдове, ароматни
масла и дори лимонов сок. Възможно е да се
придаде на къщата приятна миризма, като се
използват сух пелин, листа женшен или евка-
липтови листове.

Пране. Редовното миене на дрехите ще ви
спаси от постоянна неприятна миризма. Но при
използване на ароматни детергенти трябва да
се вземат предвид възможните противопоказа-
ния (алергии, астма). В допълнение, по-възрас-
тните хора могат да сбъркат мръсните дрехи с
чисти поради невнимание или разсеяност. Тряб-
ва да следите за това.

В напреднала възраст е трудно човек да е ак-
тивен, защото на 70-годишна възраст тялото се
износва. Затова на възрастните мъже е трудно
да изпълняват дори елементарни хигиенни про-
цедури. Поради това им е трудно както физичес-
ки, така и морално. Следователно всяка помощ
трябва да е правилна, без да засяга суетата на
човека.

Забележки и хокания са напълно неправилни.
Само ако изпитваме това на собствен гръб и сме
в напреднала възраст, ще може да разберем и
почувстваме колко е трудно. По-добре е да се уве-
рите, че вашият близък възрастен човек винаги
разполага с необходимите хигиенни продукти.

Важно е да се отбележи, че къпането в нап-
реднала възраст често се превръща в изтезание
поради суха кожа. Затова трябва да се използва-
те течен сапун и по-добър pH-неутрален крем за
душ. Според лекарите старите хора трябва да се
мият на всеки 2-3 дни. Трябва да се спазва и
редовна смяна на спалното бельо.

В жилището на възрастен човек са необходи-
ми източници на приятен аромат: букет от цве-
тя, ароматизирани свещи. Те не само ще скрият
неприятна миризма, но и ще дадат приятни емо-
ции. По-добре е да купувате ароматизатори за
въздух с аромат на билки, дървета, чай или цит-
руси. Тогава миризмата на старост на тялото ще
бъде почти неуловима.                     Zdrave.to

Наемът на жилище е чес-
то срещано явление в по-го-
лемите градове. Как обаче да
превърнете празната и сем-
пла квартира в уютен дом -
ето някои полезни съвети.

Ëåêè ïðîìåíè
ïðè îñâåòëåíèåòî

Ясно е, че докато сте под
наем, няма как да промени-
те осветлението вкъщи, ни-
то си струва да инвестирате
в скъпи осветителни тела.
Но може с малка сума да на-
несете леки промени.

Например, да сложите
нов хартиен полилей с ин-
тересна шарка, да закачите
лампички над спалнята или
да ползвате фенер със свет-
линки вместо нощна лампа.
Не пренебрейвате и магия-
та на свещите - аранжирай-
те няколко с различна голе-
ми върху табла и я поставе-
те върху холната масичка.

Çàäúëæèòåëíî
çàâåñè

Не оставяйте стаите "го-
ли" и внесете малко уют и
проявете личен вкус, като за-
качите нови пердета или за-
веси на прозорците. За щас-
тие по магазините вече се
продават ушити модели от
органза или полиестер, ко-
ито не са толкова скъпи. В
магазините за втора употре-
ба пък може да намерите ин-
тересни находки с ефектен
принт и по-плътна материя.

Áåç ãîëè ñòåíè
Дори когато сте под на-

Как жилището под наем става ваш дом

ем, не е препоръчително да
държите стените "голи" и на-
пълно празни, защото изг-
лежда сякаш или току що сте
се нанесли, или всеки момент
ви предстои да се изнесете.

Попитайте собственика
на жилището дали позволя-
ва да забиете 1-2 пирона,
за да си закачите рамка с
ваши снимки, картина, ог-
ледало или корково табло,
на което да отбелязвате как-
то задачи, така и щастливи
моменти. Дори отговорът да
е отрицателен, не се трево-
жете, защото вече има на-
чини да закачите картини
на стените, без да правите
дупки.

Ïúòåêà
âìåñòî êèëèì

Никой не иска да дава па-
ри за килим, докато е под на-
ем, защото няма как да знае
какво ще е следващото му жи-
лище и дали покупката ще
пасне и там. Може обаче да
инвестирате скромна сума в
1-2 пътеки, които да разпо-
ложите до леглото в спалня-
та и в хола или кухнята, за
да създатете по-приветлива
атмосфера и да промените
малко облика на стаята.

Íå çàáðàâÿé
êíèãèòå

Независимо дали сте на

квартира, или в собствено
жилище, ако обичате да че-
тете, то не изоставяйте кни-
гите. Те внасят индивидуал-
ност и придават характер на
стаята, освен това са ориен-
тир към вас самите. Подре-
дете ги в малка библиотека
или на единични рафтове.

Ìàëêè äåòàéëè
â áàíÿòà

Дори в банята може да
оставите вашия личен по-
черк, така че да направите
квартирата максимално "ва-
ша". Сменете завесата за
баня, купете нова седалка
за тоалетната чиния, в па-

нер сложете кърпи за ръце,
инвестирайте в нова сапу-
нерка, четка и кошче за то-
алетната, както и в постел-
ка.

Ìèíè ãðàäèíà
Никой не очаква от вас

да сте опитен градинар, но
няколко саксии също ще ви
предразположат и ще ви на-
карат да се чувствате като у
дома си. Направете си ко-
лекция от сукуленти, от ми-
ни растения или орхидеи.
Съобразете избора на цветя
и мястото, на което ще ги
държите, с изложението на
стаите  и начина на отопле-
ние.
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Спомнете си тази кар-
тина - любим човек
стои пред вас, зага-

дъчно ви гледа, едва стаява
усмивката си, а после тър-
жествено и с гордост ви под-
нася подарък. Сърцето ви
бие учестено, пръстите, ко-
ито разкъсват красивата
опаковка, издават вълнени-
ето ви. Питате се какво има
вътре, молите се да ви харе-
са и да е точно това, за кое-
то мечтаете, или поне да е
скъпо, уникално или напра-
вено специално за вас. Ами
този, който ви прави пода-
ръка? Той как се чувства?
През неговата глава какво
минава? Нещо като "Дано
уцелих, дано го/я впечатля,
дай Боже да го/я покоря и
да чуя: "Ти си велик/а!!! Бла-
годаряяяяяяяя!".

Защо си подаряваме по-
даръци? Какво всъщност
правим, когато си подаря-
ваме подаръци? Какъв е сми-
сълът на този акт? Какво е
посланието? Какво показва-
ме, когато подаряваме? Мо-
жем ли наистина да подаря-
ваме подаръци? А можем ли
да получаваме?

Спомних си една Коледа
преди много години. Още не
беше започнал декември, а
в мен вече се беше появил
палавият, любопитен дух на
търсенето на подаръци. То-
зи дух е голям откривател.
Винаги намира каквото тър-
си. Не му обърнах много-
много внимание (че си имах
други задължения и отговор-
ности), но това не означа-
ва, че не го следвах. Напро-
тив - послушно изпълнявах
разпорежданията му. Изби-
рах всякакви подаръци - по-
малки и по-големи, дреха,
книга, играчка, четка за ри-
суване, воал за танцуване,
брокат за мечти и блясък...
Всъщност купувах подаръци
за племенницата си и кога-
то си дадох сметка какво пра-
вя, осъзнах, че това ми но-
си радост и удоволствие (в
недотам лекия работен ден),
насочва мислите ми към до-
ма и семейството. Усещах в
себе си любовта, която из-
питвах към това дете. Тайно
се надявах да го зарадвам и
да видя как подскача от удо-
волствие. През този декемв-
ри познах радостта да пода-
рявам.

Днес все по-често ме пи-
тат за какво са подаръците
и на кого въобще му е хрум-
нала идеята за размяната на
подаръци?! Този отговор все-
ки може да потърси в исто-
рията. За мен като психо-
лог темата за подаръците
провокира други, наши, лич-
ни теми като например за:
� Даването и получава-

нето.
� Престижа, възможнос-

тите, парите.
�Щедростта и добросър-

дечността.
� Очакванията и разоча-

рованията.
� Любовта, зачитането,

уважението, почитането и
вниманието.
�Посланието.
� Специалното, личното,

насоченото към мен....
Да давам и да получавам

са две различни преживява-
ния. Когато давам, аз съм в

Подаръкът - прахосничество
или акт на любов?!

силна позиция, показвам, че
имам и мога, показвам, че
съм силен и щедър, показ-
вам, че мога да взема от сво-
ето и да го дам на теб, но за
мен това не е лишение, по-
неже аз имам много. Кога-
то получавам, аз се отварям,
приемам, вземам. За някои
от нас това може да е уяз-
вима позиция. Мнозина из-
питват трудност да приемат.
Даването и получаването е
взаимодействие и обмен. И
в него трябва да има баланс.
Идеята за обмена между два-
ма партньори (приятели, ко-
леги) е да споделят, да се под-
крепят, да развият и разши-
рят. Тук двамата са равни.
Те споделят това, което имат
и дават на другия това, кое-
то всеки не може да си даде
сам. Когато даваме, трябва
да го направим по такъв на-
чин, че "да дадем разреше-
ние" на другия и той на свой
ред да ни даде. А после на
свой ред да се отворим да
получим. За високомерие тук
няма място - нито заради то-
ва, което даваме, нито към
това, което получаваме.

Äàâàùèÿò ïîäàðúê
å îáëàãîäåòåëñòâàí

В акта на подаряването
той се е наслаждавал по-дъл-
го, отколкото получателят.
Преживял е удоволствие, до-
като е избирал подаръка, а
после се е вълнувал и в мо-
ментите, в които си е предс-
тавял как ще го подари и ще
зарадва другия, как ще му по-
каже, че е отделил от време-
то и ресурсите си, за да му
достави радост и удоволствие.

Защо мъжът се гордее, ко-
гато подарява скъп или ще-
дър подарък на жената?

Отговорът не е сложен.
Мъжът го прави, защото
посланието на този жест е:
"Аз съм годен, аз съм спо-
собен да се грижа за теб, за
дома, за прехраната, за по-
томството. Избери ме". Чрез
този акт мъжът се утвърж-
дава и покорява.

Подаръците укрепват ед-
на връзка, тези, които си раз-
менят подаръците (партньо-
ри, приятели, роднини) по-
казват един на друг, че са си
значими, че са в мислите и

сърцето си. Когато даваме,
инвестираме - време, отно-
шение, информация, ресур-
си. Когато подаряваме, каз-
ваме на другия, че той е це-
нен, важен и значим за нас.

Когато подаряваме - оби-
чаме. Подаръкът е акт на
любов. Когато го избираме,
имаме свобода и нямаме ог-
раничения. Подаръкът мо-
же да бъде вдъхновение или
подкрепа.

È îùå ðàçìèñëè
çà ïîäàðúöèòå...

Понякога подаряването е
акт на нещо друго. Поняко-
га, когато правим подарък,
имаме друга мотивация -
съблазън, търсене на вни-
мание, желание за създава-
не на близост и скъсяване
на дистанцията, демонстри-
ране на възможности. По-
някога, когато правим по-
дарък, имаме цел. Каква?
Ако искаме да разберем мо-
тивите, с които подаряваме,
може да се провокираме да
подарим подарък анонимно.
Какво ще е за нас да не ви-
дим радостта и благодар-
ността на другия?  Какво ще
е за нас той да не разбере
кой е щедрият дарител?

Тук идват въпросите: Мо-
га ли да дам, когато знам,
че няма да получа нищо в
отговор? Какво всъщност ис-
кам да получа, когато пра-
вя подарък? Може би нещо,
което не вярвам, че мога да
имам? Или нещо, което не
вярвам, че заслужавам?

Да имам и да давам е раз-
лично. Да демонстрирам бла-
гополучието и престижа си
е едно, да дарявам е друго.
Когато демонстрирам това,
което имам, показвам висо-

тата на успехите и постиже-
нията си. Когато дарявам -
не аз съм важният, а този,
на когото давам - неговите
потребности и нужди са фо-
кусът на моето внимание.

Ïîäàðúêúò
å áëàãîäàðíîñò,
признателност и любов. Той
е израз на моята благодар-
ност, че те има в живота ми
и че мога да споделя своя с
теб и да те обичам. Той е
израз на моята благодарност
за това, което ми даваш. С
него ти показвам, че ти си
специален за мен. Когато ти
подарявам подарък, който
наистина те радва, ти каз-
вам, че те слушам внима-
телно, че те познавам доб-
ре, че знам за какво  мечта-
еш, какво желаеш, какво ще
те удовлетвори.

Дали пък затова изпит-
ваме напрежение, когато из-
бираме  подарък - защото
не познаваме другия и не
можем да разпознаем него-
вия сред хилядите други.

И накрая - посланието на
подаръка. Това са нашите ду-
ми към този, когото ценим
и обичаме, а те са много
важни. Защото с дума мо-
жем да вдъхновим, но може
и да нараним.

Преди да ви пожелая ве-
сели празници с много пода-
ръци, искам да ви благодаря,
че отделяте от времето си, за
да четете тези статии. Поже-
лавам ви да сте ведри и ус-
михнати, да обичате и да се
радвате на живота, да давате
и получавате, а когато се
ядосвате, да знаете защо.

Борянка Борисова,
психолог
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� Всеки човек реагира различно в
една и съща напрегната ситуация
� Една трета от българите
страдат от депресии
и зависимости
� По тревожност бием Франция,
Холандия и Германия

Стресът е като айсберг.
Виждаш една осма от него
и понеже върхът му те пла-
ши достатъчно, не искаш да
си представиш скритата част,
твърдят психолозите. В пос-
ледните години всички сме
наясно с явната страна на
проблемите - автомобили,
смлени в катастрофи, женс-
ки очи, посинени от съпру-
жески юмруци, детски ръце,
стиснали метални боксове,
мъжки пръсти, хванали
чашката. Сега трябва да пог-
леднем и стряскащите циф-
ри под повърхността.

Според последните данни-
те при 35% от българите се
срещат клинични симптоми,
предизвикани от ежедневния
стрес. Или иначе казано, ед-
на трета от населението
страда от т.нар. чести пси-
хични разстройства - тре-
вожност, депресии, зависи-
мост от алкохола и от нар-
котиците. Между 1% и 2%
се падат на тежките психич-
ни проблеми, в чиято графа
влиза например шизофрени-
ята.

Независимо че е лято и
повечето хора са се отпус-
нали блажено на плажа,
списание "Енциклопедия
Здраве" реши да повдигне
завесата, зад която дори ек-
спертите се страхуват да
надникнат. Защото свръх-
напрежението и финансова-
та нестабилност връхлитат
отпускарите още в първите
дни след лятната ваканция-
та. А това крие рискове -
като се започне от обикно-
вени тревожни състояния и
се стигне до тежки депресив-
ни чувства.

Попитайте дузина слу-
чайни минувачи какво е
стрес и какъв е ефектът му.
Със сигурност ще получите
точно 12 различни отгово-
ра. Състоянието все още не
е точно дефинирано и от ме-
дицината. Защото определе-
на ситуация може да е ин- �14

фарктна за едни и незначи-
телна за други.

Но ако това състояние не
може да се определи, как то-
гава ще се измери? Този въп-
рос си задал американецът
Ханс Селие през 1936 годи-
на. Именно той нарекъл
стреса

"НЕСПЕЦИФИЧЕН
ОТГОВОР НА ТЯЛОТО
ПРИ НАСТЪПВАНЕТО

НА НЯКАКВА ПРОМЯНА"
в опит да обясни този фе-
номен на съвременното об-
щество. Направил лабора-
торни експерименти с живот-
ни, като ги подлагал на рез-
ки психически и физически
промени (силен шум, резки
температурни промени, ог-
раничаване на притока на
свеж въздух и т.н.). Резулта-
тите показали, че животни-
те реагират с болки в сто-
маха, спазми на мускулите
и увеличаване на адренали-
на. Няколко години по-къс-
но ученият доказал също, че
непрекъснато повтарящите
се стресови ситуации увреж-
дат редица органи.

Или иначе казано, сис-
темно тормозените животни
развивали сърдечносъдови
проблеми, бъбречни оплак-
вания, затруднено дишане и
начален стадии на артрит
подобно на хората под пос-
тоянно напрежение. Голяма
част от заболяванията са
твърде специфични и се при-
чиняват от конкретни болес-
тотворни микроорганизми.
Но общото между всички е,
че се отключват след натруп-
ване на определено количес-
тво стрес.

В началото на 60-те го-
дини теорията на Селен
привлича общественото
внимание. Стресът става по-
пулярен в цял свят. Все по-
вече хора описват с него
здравословните си проблеми.

Определенията за това
състояние стават много и
учените изпадат в паника.

Стресът има 50 лицаСтресът има 50 лица

Може би затова в едно
британско медицинско спи-
сание се появява следната
теория: "Стресът е събира-
телен образ от собствените
ни качества и мисли". Спе-
циалистите правят и изво-
да, че човек има нужда от
определена доза напрежение.
Както и че колкото повече
се развива физически и ин-
телектуално, толкова по-го-
лям става психологически-
ят му товар.

Научната общност про-
дължава да спори кой стрес
е креативен и кой влошава
здравето. Оказва се, че фи-
зическото, психическото и
емоционалното напрежение
са полезни тогава, когато ни
карат да направим нещо по-
вече за себе си. И започва
да вреди, когато е безсмис-
лено.

Американските изследо-
ватели дават следния елемен-
тарен пример. Една страст-
на целувка предизвиква по-
ложителен стрес в организ-
ма. Но когато започнете да
живеете с очакването за нея,
а не я получите, това води
до емоционален проблем.
Натрупаното напрежение е
описано като лош стрес, кой-
то отключва здравословни
проблеми.

Ако човек не е подложен
на някакво ежедневно нап-
режение, ако не полага уси-
лия да се справи с дадена
ситуация, той ще изпадне в
унесено полусънно състоя-
ние. Стресът всъщност има
мобилизиращо действие.
Друг е въпросът в какви ко-
личества е полезен и кога
започва да ни вреди, уточ-
няват учените от Българска
академия на науките, които
също изследват този фено-
мен на модерното общество.

Те все още нямат яснота
за истинските величини на
стреса в България. Но са
стигнали до извода, че мо-
зъкът на непрекъснато тор-

мозените лабораторни плъ-
хове се увеличава по обем и
тегло. Това състояние помог-
нало на животните да раз-
вият инстинктите си, докато
живеещите спокойно гриза-
чи затъпели.
 МОЗЪКЪТ КОНТРОЛИ-
РА ЦЯЛАТА БИОХИМИЯ

В ОРГАНИЗМА
НА ЧОВЕКА

Това е софтуерът на тя-
лото, категорични са родни-
те учени. И допълват, че
именно там се синтезират
всички невромедиатори, ко-
ито задвижват процесите
при промяна в обкръжава-
щата ни среда. Неслучайно
казваме, че човек е това, ко-
ето мисли. Практически на-
шите страхове се материа-
лизират. Затова трябва да
сме позитивни, независимо
от трагичните новини, кои-
то ни заливат от медиите,
независимо от пищящите
автомобилни аларми и за-
мърсяването на въздуха, не-
зависимо от негативната
оценка на шефовете за по-
ложения от нас труд и т.н.

Според изследователите от
БАН човечеството се разви-
ва все по-динамично, което
увеличава източниците на
стрес. А това е истинско пре-
дизвикателство пред хомеос-
тазата - взаимосвързани ре-
гулаторни механизми, кои-
то поддържат равновесието
в тялото. Организмът често
се уморява от непрекъсна-
тите корекции във вътреш-
ната си среда и в крайна
сметка се предава.

За учените стресът продъл-
жава да е високосубективно
явление, защото всеки реаги-
ра различно при промяната
в моментната ситуация. Ед-
ни се изчервяват, други преб-
ледняват като платно, а тре-
ти се мобилизират и дейст-
ват решително. Някои реаги-
рат със сърцебиене, други ги
свива корем, а трети получа-
ват схващане във врата.

Лекарите твърдят, че
СТРЕСЪТ ИМА

НАЙ-МАЛКО 50
РАЗЛИЧНИ ЛИЦА -

сигурни и ясни симптоми за
наличието на психологичес-
ки натиск върху нас. При ек-
стремна промяна на ситуа-
цията реагираме физически
с учестяване на пулса, стис-
кане на зъби, заекване, ле-
ко треперене на устните или
ръцете, болки в гърба и ши-
ята, пресъхване на устата,
херпес, затруднено дишане,
проблеми със стомаха и т.н.
Симптомите на психическо
ниво пък са безсъние, труд-
на концентрация, невъзмож-
ност за запаметяване на но-
ва информация, поява на па-
ника, трудно взимане на ре-
шения, усещане за самота,
изпадане в депресия, пося-
гане към цигарите, алкохо-
ла и наркотиците.

По-лесно е да кажеш, че
те боли вратът, отколкото да
признаеш, че си под посто-
янно напрежение, твърдят
медиците. Това е т.нар. со-
матизиране на проблема (не-
говото физическо измере-
ние). Затова трябва да се на-
учим да търсим корените на
заболяванията си в обкръ-
жаващата ни среда и в ежед-
невно трупаните негативни
мисли.

Според едно западно из-
следване над 90% от забо-
ляванията са на психосома-
тично ниво. Стресът стои
дори в основата на грипа,
който се причинява от ви-
рус. В тялото ни има много
свободни радикали, които
поразяват клетките и нама-
ляват имунната ни защита,
обясняват родните учени.
Това позволява на различ-
ните болестотворни микро-
организми да атакуват ор-
ганите и тъканите ни. При
стрес възможностите на ор-
ганизма за справяне с бо-
лестта не са големи.
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Така се появяват многоб-
ройни физически и психи-
чески заболявания като деп-
ресия, сърдечносъдови проб-
леми, понижаване на имун-
ната защита, рецидивиращи
инфекции, алцхаймер, пар-
кинсон, мултиплена склеро-
за, дерматити, карциноми и
т.н. Списъкът с отключени-
те от "модерната болест"
здравословни проблеми е
твърде дълъг.

Важни са фармакологич-
ното подпомагане на тяло-
то, правилното хранене, по-
емането на големи количес-
тва вода, движението, соци-
алната подкрепа, общуване-
то и т.н. Но ако не проме-
ниш сам мисленето си, ни-
кой и нищо не е в състоя-
ние да те извади от стреса,
твърдят медиците.

Точно тук е разликата
между експерименталните
мишки, с които тя работи, и
хората.

ЧОВЕК ИМА
ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ

ПОГЛЕДНЕ ОТСТРАНИ,
да се самоанализира и да ко-
ригира грешките си. По то-
зи начин той непрекъснато
се променя и усъвършенст-
ва. "Препечатва" собствено-
то си битие.

Американците, които са
далеч преди нас в изследва-
нето на този феномен, имат
стратегия за справяне с нап-
режението. Джогингът, ае-
робните упражнения, меди-
тацията и йогата са добър
вариант за занимаващите се
с интелектуален труд. За
мнозина обаче това са скуч-
ни и излишно натоварващи
занимания, които, вместо да
им помогнат да се справят
със стреса, предизвикват още
по-голям дискомфорт. Тези
хора може да наблегнат на
масажите и на дейности, ко-
ито не ги натоварват пси-
хически. Лекарите съветват
също един вид напрежение
да се заменя с друг - напри-
мер след инфарктен ден в
офиса да скочим с бънджи
от висок мост.

Наясно ли сме обаче как-
ва е моментната картина у
нас? Знае ли се колко точ-
но българи са стресирани?
И до какви последици води
това хронично напрежение
върху конкретния индивид
и НЗОК? Първото по рода
си изследване, което си за-
дава тези и още много дру-
ги въпроси, е проведено
преди повече от 15 години.
Резултатите са стряскащи. А
за това време - от 2001 г.
до днес, със сигурност са
придобили катастрофални
измерения.

Когато здравните експер-
ти от Националния център
по обществено здраве и ана-
лизи за пръв път решили да
проверят как се отразява
напрежението върху бълга-
рите, те изработили анкет-
ни карти със стотици въп-

Стресът
има 50 лица

роси, които групирали в над
20 категории - здраве, семей-
ни отношения, проблеми в
работата, източници на нап-
режение, начини за справя-
не с него и т.н. А за да раз-
гледат проблема в прогре-
сия, те препитвали хората
за проблемите им на три
етапа, т.е. изследването им
продължило до 2006 г.

Така през 2008 година,
след дългото и трудно про-
учване, българският изсле-
дователски екип открива, че
сме рекордьори в категория-
та "тревожно разстройство".
От това заболяване страдат
13,1% от населението. Не-
посредствено след нас се на-
режда Франция с 12%, Хо-
ландия с 8% и Белгия с
6,9%. На дъното на табли-
цата са южните страни - ка-
то Италия и Испания, най-
вече заради наличието на
популярната сиеста (време
за следобедна дрямка).

Тревожното разстройство
е състояние,
ХАРАКТЕРИЗИРАЩО СЕ

С ПРИСТЪПИ
НА ПАНИКА, ГНЯВ,
СКЛОННОСТ КЪМ

ВЗИМАНЕ НА КРАЙНИ
РЕШЕНИЯ И Т.Н.,

обясняват родните медици.
Но за съжаление това не е
единственият проблем на ед-
на трета от българите. През
последните 10-15 години рас-
те и броят на злоупотребя-
ващите с различни вещест-

ва (алкохол или наркотици).
И макар да не сме лидери в
тази класация, страната ни
заема почетното трето мяс-
то в Европа.

В периода 2010-2015 г. у
нас са правени изследвания
предимно върху влиянието
на работната среда върху хо-
ра, защото според много
психолози професията играе
основна роля в натрупване-
то на умора и негативизъм.
Така става ясно, че 41% от
българите често обмислят
дали да не сменят радикал-
но работата си заради висо-
ките нива на стрес, на кои-
то са подложени ежедневно.
Оказва се, че най-често то-
зи въпрос си задават заети-
те в секторите образование
и здравеопазване. След тях
се нареждат журналистите и
полицаите.

Когато се говори за нат-
рупване на обща умора оба-
че, към вече изброените про-
фесии се добавя и строител-
ството. В категорията тре-
вожни състояния, освен учи-
телите и медиците, попадат
и чиновниците. А когато
трябва да се изброят най-
раздразнителните и избухли-
ви българи, към първите две
професии се добавят дома-
кините. Или иначе казано,
да си стоиш по цял ден вкъ-
щи и да въртиш къщната ра-
бота също не е добра опция.

Макар и по-рядко, някои
психолози твърдят, че стре-

сът у българите е предизви-
кан главно от прехода, кой-
то като че ли няма край. Как-
то и от противоречивите пос-
лания на политиците и от
невъзможността да се иден-
тифицираме като част от
гражданското общество. В
резултат се чувстваме обър-
кани и тревожни.

И докато експертите спо-
рят за истинската причина,
нагнетяваща напрежение у
българите, става ясно,

ЧЕ ДВЕ ТРЕТИ
ОТ ХОРАТА НЕ СА В

СЪСТОЯНИЕ ДА РАЗ-
ПОЗНАЯТ ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИЯ ПРОБЛЕМ.
Смятат, че състоянието

им се дължи на някакво вре-
менно неразположение, на
хронична умора, на ядове в
службата и т.н. Вярват, че
когато си починат две сед-
мици през лятото, симпто-
мите ще отшумят и те ще
забравят всички неволи.

Но както вече стана яс-
но, често проблемът се со-
матизира и се проявява ка-
то язва, трудности в диша-
нето, безсъние, гневни из-
блици, домашно насилие,
рисково каране на автомо-
бил, консумация на повече
алкохол, лошо отношение
към децата. Ето защо мно-
зина тръгват по лекари вед-
нага след морската вакан-
ция, а според представите-
ли от НОИ най-много бол-
нични се взимат именно

през септември. Както оби-
чат да се шегуват от там:
"Българите имат нужда от
кратка почивка, за да се въз-
становят от отпуската и за
тази цел ползват болнични
листове".

Извън хумора обаче,
факт е, че българите масо-
во не схващат проблема. То-
ва е така, защото нямат
адекватно възпитание,
твърдят здравните експерти.
В семейството им са наса-
дили, че търсенето на спе-
циализирана помощ или
проявата на слабост ги
вкарва в графата "луди". От
друга страна, стои и т.нар.
психиатрична стигма - по-
неже проблемът е зареден с
негативен заряд, човек го
потиска. Жителите на мал-
ките градове по-рядко тър-
сят помощ в сравнение с те-
зи на големите, защото ано-
нимността им не е гаран-
тирана и общността бързо
лепи етикети, категорични
са още психолозите.

Те настояват да се създа-
де адекватна грижа за рабо-
тещите в най-рисковите сек-
тори - образование и здра-
веопазване, да бъдат обуче-
ни повече професионалисти,
а психиатрите и психолози-
те да заработят в мултидис-
циплинарни екипи. Спешно
трябва да се създадат и прог-
рами за психологическо и
сексуално възпитание в учи-
лищата.
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Òåëåâèçîðúò å
"êóòèÿ íà äÿâîëà"

 "В последните времена
дяволът ще шета по небето
със своята тиква и ще съб-
лазнява хората от една ку-
тия, чиито уши са на пок-
рива на къщите им", проро-
кува през XVII век монахът
от Света гора св. Козма Ето-
лийски. Според тълкуватели
на пророчеството тиквата е
сателитът, кутията - телеви-
зорът, а ушите - антените.
Предсказанието като че ли
вече се е сбъднало.

Едно проучване на Инс-
титута по психология към
БАН сочи, че около 80% от
водещите заглавия в цент-
ралния ни печат са посве-
тени на престъпността и ин-
цидентите. На останалите те-
ми (добрите новини в спорт,
здравеопазване, образова-
ние, наука, култура и светс-
ки клюки) са отделени око-
ло 20-30%. Това е валидно и
за новинарските емисии на
телевизията.

Учените в БАН направи-
ли два експеримента. При
първия предоставили на
участниците информация за
сеизмологичната активност
на Балканите през послед-
ните няколко години и опас-
ността бедствието да застиг-
не и България. Включили в
изследването 265 лица на
възраст от 15 до 35 години,
от които 60% били жени.

Вторият експеримент бил
свързан с картина и текст,
синтезирани от реални ме-
дийни съобщения, за пока-
зен разстрел на знакова фи-
гура от близкото минало. В
проучването взели участие
195 лица на възраст между
15 и 35 години, от които 40%
били жени.

Резултатите показали, че
кадрите с природното бедст-
вие породили чувство на
ужас, страх и безпокойство
у 46% от зрителите. Други
34% са ги гледали с любо-
питство и интерес, а 20% са
останали безразлични. Пуб-
личното убийство пък е из-
вадило на повърхността чув-
ството за безпокойство у 30%
от анкетираните, любопитс-
тво и интерес при 36%, а
досада и безразличие при
34%. Тези два експеримента
показват, че хората се стра-
хуват повече от събития, ко-
ито ги засягат лично, а ня-
мат контрол над тях.

Според теория на Фройд
гледането на сцени на на-
силие ни освобождава от
собствената ни агресия.
Почти всички съвременни
изследвания обаче сочат
противното. Сред тях е и ед-
но проучване, направено в
САЩ, за връзката между по-
казвани в ефир боксови ма-
чове и проявите на престъп-
ност в училище. Констати-
рано е, че криминалните
прояви се увеличават в след-
ващите няколко дни.

За съжаление изводите
са, че голяма част от съвре-
менни страхове се формират
по информационен път. Сред
тях са страхът от тероризъм,
от наводнения и пожари, от
ядрена и от екозаплаха, от
СПИН и т.н.

Øóìúò íè óáèâà
íåóñåòíî

Шумът в големия град е
истеричен и ни преследва на
всяка крачка. На пръв пог-
лед звуците не убиват. По-
разяващото им действие вър-
ху организма обаче може да
се сравни с древния метод
на изтезание известен с на-
именованието си "китайска
капка".

Според изследванията на
Световната здравна органи-
зация през последните десе-
тина години звуците с висо-
ка интензивност повишават
стресовите хормони, рушат
психичното ни здраве и во-
дят до сърдечносъдови забо-
лявания с фатален край.
Силният шум не само при-
чинява загуба на слуха, но
увеличава риска от злополу-
ки, пречи на храносмилане-
то и концентрацията и под-
държа организма ни в със-
тояние на постоянна тревож-
ност.

По данни на родните
здравни експерти през пос-
ледните години средните ни-
ва на шума в София се за-
държат трайно над гранич-
ните. Няколко от най-нато-
варените кръстовища в сто-
лицата си спечелиха лоша-
та слава на убийствено шум-
ни места. Замерванията,
направени преди известно
време, сочат 78 децибела.
Сред най-шумните места са
бул. "Цариградско шосе",
бул. "Македония", кръстови-
щето на гара Подуяне и т.н.
Проблемът е, че шумовото
замърсяване нараства с по
5-6 децибела на година, а
причината за това е засиле-
ният автомобилен трафик,
ремонтите на възлови буле-
варди и дори строежът на
метрото. Или иначе казано,

да си купи човек апартамент
на натоварен булевард или
кръстовище си е чист вид
мазохизъм. Според медици-
те това би съкратило живо-
та му с минимум 5 години и
би го вкарвало в болница
през няколко години.

Според данни на СЗО
около 2% от жителите на Ев-
ропа страдат от нарушен сън
поради шумови замърсява-
ния. Прагът, на който се по-
явява здравният риск, е 50
децибела през нощта и 60
през деня, но замерванията
показват, че шумът на най-
оживените места в столица-
та и в големите градове чув-
ствително надскача допусти-
мите стойности.

Ëèïñàòà íà ïàðè
íàïðÿãà âñåêè

Пазарни бъркотии, недос-
тиг на храни и енергия в
световен мащаб, евентуална
нова икономическа криза...
Това са само част от всекид-
невните новини, които ин-
формират обикновения
гражданин как глобализаци-
ята се отразява на битието
му. Защото случващото се на
финансовите пазари рефлек-
тира върху всяка икономи-
ка, включително и върху на-
шата, която е малка и уяз-
вима от външни фактори.

Българинът е свикнал да
преценява по портмонето си
дали икономическата ситуа-
ция се подобрява или не. Той
следи инфлацията, като из-
числява доходите чрез поку-
пателната си способност.
Когато започне на харчи па-
рите си само за храна, не-
щата вървят от зле към по-
зле. Но ако успее да задели
пари за стоматолог напри-
мер, става оптимист за бъ-
дещето си.

Âèñîêèòå
äîçè êîðòèçîë
òðîâÿò ìîçúêà

Мозъкът продуцира хор-
мони. До момента са откри-
ти и изучени над триста.
Всички те влияят на хипо-
физата. Тя е една от най-
важните жлези, тъй като ко-
ординира и контролира всич-
ки останали органи с вът-
решна секреция. Когато тя-
лото е подложено на физи-
чески, психически или емо-
ционален стрес, хипофиза-
та включва "алармата". За-
почва да се отделя кортизол,
който е хормон на стреса.
Обикновено той подобрява
умствената дейност.

Когато обаче напрежени-
ето е в големи количества,
получава се "натравяне" на
мозъчните клетки. Хипокам-
път, който е отговорен за
мисленето, не може да се
справи с тази ситуация. За-
почва да дава дефекти. При
младите хора това означава
намалена концентрация на
вниманието, невъзможност
за запаметяване на нови
знания и т.н. По-възрастни-
те реагират на системното
"отравяне" с развитието на
алцхаймер например.

В същото време при си-
лен стрес се покачват нива-
та и на други хормони. Над-
бъбречната жлеза продуци-
ра големи количества адре-
налин и норадреналин. Те
вдигат кръвното, учестяват
сърдечната дейност и диша-
нето. Организмът започва
да функционира в екстремал-
ни условия, което води до об-
разуването на тумори и до
развитието на сърдечносъдо-
ви проблеми. Обикновено се
"късат" най-слабите звена -
едни страдат от сърце, други

се оплакват от стомах, при
трети се появяват проблеми
с кожата.

Åôåêòè îò ñòðåñà
Физическият и психичес-

кият стрес причиняват реди-
ца заболявания и емоционал-
ни проблеми. На графиката
са показани частите от тя-
лото, които най-често реа-
гират при подобно състоя-
ние:

УСТА - крайна сухота в
устната кухина.

РЕПРОДУКТИВНИ ОР-
ГАНИ - стресът предизвик-
ва менструални разстройст-
ва и често повтарящи се ва-
гинални инфекции при же-
ните, както и импотентност
при мъжете

МУСКУЛИ - спазми във
врата, схващания в област-
та на раменете, мускулна
болка и по-дребни второсте-
пенни тикове.

МОЗЪК - психически и
емоционални проблеми ка-
то инсомния (безсъние), гла-
воболие, раздразнителност,
промени в характера и деп-
ресия.

ГЛАВА - главоболие, ко-
ето може да бъде съпътства-
но с несвързано говорене

СЪРЦЕ - натрупаното
напрежение води и до труд-
но лечими сърдечносъдови
заболявания, съпътствани
от високо кръвно

ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН
ТРАКТ - стомашно-чревни-
ят тракт реагира на стреса с
развитието на гастрит, проб-
леми с дванадесетопръстни-
ка, болки в стомаха, колит,
дразнене на дебелото черво
и т.н.

КОЖА - екземите и псо-
риазисът са често срещани
при хора, подложени на пос-
тоянна психична преумора.
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Ñî÷íè êþôòåòà íà ñêàðà
ПРОДУКТИ: 400 г свинска плешка, 200 г

телешко месо, 300 г прясна сланина, 1 ч.л. черен
пипер, 5 г кимион, суха, смляна чубрица, на вкус,
1 с. сол, 300-350 мл бира.

Месото и сланината се смилат на кайма.
Слагат се солта, черният пипер, кимионът и
чубрицата. Каймата се омесва с ръце 15-20
минути много добре. По време на омесването са
добавя 300-350 мл бира. Тя е задължителна, ако
искате сочни кюфтета. Оставя се една вечер да
престои в хладилник, завита с полиетиленово
фолио, за да не хване кора. След това с намазнени
с олио ръце се оформят кюфтетата. Пече се на
силна скара намазана с олио или мас до
готовност.

Поднасят се топли с подходяща салата и
червено вино.

Ñî÷íè êþôòåòà ñ ïúëíåæ
ПРОДУКТИ: 1 кг кайма, 1 яйце, 1 шепа

галета,  1 глава лук, 100 г кисело мляко, магданоз,
джоджен, сол, черен пипер, брашно - за овалване,
олио за пържене,

ЗА ПЪЛНЕЖА: 1 консерва мариновани гъби,
150 г кашкавал.

Нарежете лука, джоджена и магданоза на
много ситно. В купа сложете каймата и всички
останали продукти. Омесете, покрийте с фолио
и оставете за един час. Нарежете маринованите
гъби на ситно, а кашкавала - на кубчета.
Пригответе си и чинийка с брашно. Вземете от
каймата малко и я сложете върху дланта си.
Натиснете да стане плоска и върху нея наредете
гъби и кашкавал. Покрийте със същото количество
кайма и затворете. Оформете кюфте и оваляйте
в брашно. Готовите за пържене кюфтета наредете
в поднос или чиния.

Загрейте олиото и изпържете кюфтетата от
двете страни.

Ñî÷íè êþôòåòà â áóëî
ПОДУКТИ: 200 г телешка кайма, 200 г

свинска, 500 г свинско було, 1 глава лук, 1 яйце,
1 филийка сух хляб,1 с.л. кисело мляко, 1 к.л. сода
бикарбонат, сол, черен пипер, кимион, чубрица,
зехтин.

Слагаме в дълбока купа каймата и към нея
прибавяме настъргания лук, яйцето, и предвари-
телно намокрената и изцедена от водата филий-
ка. В киселото мляко слагаме содата, разбърква-
ме и добавяме към каймата. Слагаме и подправ-
ките и омесваме добре. Оставяме каймата за по-
ловин час в хладилника.

После оформяме и увиваме всяко в парче бу-
ло. Пържим в сгорещен зехтин от двете страни.
Поднасяме с гарнитура по желание.

Ñî÷íè ïúðæåíè êþôòåòà ñ áåêîí
ПРОДУКТИ: 500 г кайма, 1 глава лук, кимион,

черен пипер, 4-5 ленти бекон, 1 с.л. суха чубрица,
олио - за пържене,

САЛАТА: 2 домата, 1 краставица, 100 г
консервирана царевица, 1/2 глава сварено червено
цвекло, 3-4 листа босилек, сол, олио, оцет.

Каймата се омесва с нарязан на ситно лук и
бекон. Прибавят се подправки на вкус и се оставя
да почине в хладилника за 1 час, за да поеме
аромата на подправките.

Късат се топчета, оформят се плоски кюфтен-
ца и се пържат в малко олио в тиган с незалеп-
ващо покритие. Зеленчуците се измиват и наряз-
ват на парчета. Цвеклото се обелва с белачка за
картофи и се вари до готовност. Отцедени се при-
бавят царевица и нарязаното на парчета сварено
цвекло. Овкусява се на вкус, разбърква се. Сер-
вираме вкусните кюфтенца с бекон и салата. До-
бавете чаша пиво за разкош.

Ñî÷íè êþôòåíöà íà ôóðíà
ПРОДУКТИ: 600 г овкусена кайма, 1 яйце,

1 глава лук, 2 с.л. кисело мляко, 1 щипка сода за
хляб, 1 с.л. кетчуп.

Нарязваме лука много на ситно и добавяме
към каймата. Размесваме каймата с лука, яйцето,
кетчупа, киселото мляко и содата за хляб.
Покриваме и оставяме да отпочине в хладилник
2-3 часа. Оформяме кюфтетата и подреждаме в
тава с хартия за печене. Печем 30 минути на
180 градуса.

Ñî÷íè áèðåíè êþôòåòà
ПРОДУКТИ: 500 г смес (свинско:телешко -

60:40), 1 глава кромид лук, 1 червена чушка,
1/2 връзка магданоз, 3 щипки смляна чубрица, черен
пипер - на вкус, кимион - на вкус, 50 мл бира.

Съвсем ситно скълцайте кромида и почис-
тената чушка. Объркайте с тях каймата в купа
и добавете подправки на вкус и наситнен
магданоз. Долейте бирата и омесете добре
каймата. Оставете сместа да престои в хладил-
ника за 1 ден, за да се смесят ароматите.

Тайната на бирените кюфтета е на следващия
ден да смелите каймата отново в накрайник
фуния с мелачката. Ако нямате мелачка за месо,
просто омесете много добре отново. От сместа
оформете топчета, които се приплесват с
навлажнени длани - дръжте до вас купичка с
вода и малко оцет. Така приготвените кюфтета
изпечете от двете страни на силно загрята скара,
която сте намазнили.

Êëàñè÷åñêè ïúðæåíè êþôòåòà
ПРОДУКТИ: 1 кг смес от свинска и телешка

кайма, 1 настъргана глава лук, 5 с.л. вода, чубрица,
кимион, 3-4 с.л. галета, сол - на вкус, черен
пипер, 1 щипка сода за хляб, 1 яйце, 3-4 стръка
магданоз, олио - за пържене.

Сипва се каймата в купа, добавя се яйцето,
вода, галета, сол на вкус, настъргана глава лук,
кимион, черен пипер, ситно нарязан магданоз,
чубрица и голяма щипка сода за хляб. Омесва
се добре с ръце и се оставяме купата в хладилника
за 30 минути, покрита с фолио. Изважда се, с
мокри ръце се оформят кюфтета, при мен 16 броя,
нареждат се в табличка. Загрява се олио в тиган
на 5 степен при възможни 6.

Пържим кюфтенцата от всички страни, като
често се обръщат, докато придобият апетитен
загар. Изваждаме в чиния върху салфетка да попие
мазнината. Сервираме топли с бира и печени
картофки!

Тайната на
вкусното кюфте

Тройка кюфтета с бира и музиката да
свири! Няма българин, който да не си оближе
пръстите, хапвайки от този деликатес. На-
последък обаче все по-рядко се намират вкусни
кюфтета. Но има места у нас, където още
пазят старите традиции и рецепти в при-
готвянето на сместа и печенето. Рецептите
с кюфте са неизброими, но истинската вку-
сотия става от комбинацията на каймата с
различни продукти и подправки и подхождащи
на смесицата от различни видове месо.

 Каймата може да бъде приготвена от
всякакво месо и към него могат да се добавят
зеленчуци, подправки, яйца, хляб, галета и други
съставки до получаване на смес, от която се
оформят различни по вид и форма кюфтенца.

За да станат сочни кюфтетата, от особено
значение е месото, от което ще направите
каймата. Пропорциите са 60% свинско месо
към 40% телешко. Но за да са сочни, задъл-
жително трябва да има и сланина.

Важна част са и подправките. На първо
място е чубрицата. Кюфтета без чубрица не
са кюфтета. Може да сложите черен пипер,
кимион, лук.

Но за да станат пухкави кюфтетата, има
още една съставка, която бихте могли да

добавите към всички останали подправки,
които слагате по принцип - става въпрос за
бира. Може и да ви звучи странно и да
мислите, че бирата се консумира само с вече
готовите кюфтета, но след като опитате
веднъж, ще се уверите, че не сте направили
грешка.

Когато омесите каймата заедно с под-
правките и бирата, трябва да я оставите
хубаво да поеме подправките. Най-добрият
вариант е да постои в хладилник 1 ден.

Ако правите кюфтета на скара, трябва
добре да нагреете предварително скарата. Ако
не го направите, рискувате да останат сурови.
Ако е прекалено силна скарата, ще ги изгорите
отвън, а отвътре пак ще са ви сурови.

За повече пухкавост, докато месите кай-
мата за кюфтетата, сложете малко хляб.
Използвайте средата на хляба, а не кората,
която е по-твърда. Като омесите месото с
хляба, го оставете да почине поне за ден на
студено в хладилника. Така ще се получи
хомогенна смес, която при пържене няма да
се разпада, а ще се получи кръгло ароматно
и вкусно кюфте.

Включвайте скарата и запретвайте ръ-
кави - "всеки го може!"

Ñî÷íè êþôòåíöà íà ñêàðà
ñ êàøêàâàë è ÷óøêà

ПРОДУКТИ: 1 кг кайма смес от свинско и
телешко, 1-2 чушки, 1 стрък праз, (бялата част),
1 яйце, 100 г кашкавал, 2-3 с.л. марината от
кисели краставички, 1 ч.л. млян черен пипер.

Чукнете яйцето и го прибавете към каймата.
Добавете ситно нарязаните праз и чушка.
Настържете кашкавала и го прибавете към
каймата. Полейте с маринатата от киселите
краставички. Овкусете с млян черен пипер.
Омесете каймата до готовност. Оставете я за
около час-два, за да се спои и да си поеме от
ароматите. Оформете малки кюфтенца.

Загрейте скарата и изпечете кюфтенцата от двете
страни до готовност.
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Ñîöèàëíàòà äúðæàâà
å íåãîâà êàóçà

Новата си книга "На залез слън-
цето пак свети" ще представи днес
доцент Георги Евгениев - българс-
ки учен икономист, един от воде-
щите специалисти по проблемите
на труда и социалната политика,
който в течение на пет години е
министър на труда и социалните
грижи, отдава част от своя профе-
сионален път и на профсъюзната
дейност. И днес, на почетната въз-
раст 85 години, които навърши в
самия край на миналата 2018 годи-
на, Евгениев е активен автор на
страниците на левия печат, искрен
радетел на социалистическите идеи
и на каузата за изграждане на со-
циалната държава.

Георги Евгениев е роден на 25
декември 1933 г. в София. Завърш-
ва строителния техникум "Христо Бо-
тев" в родния си град. Започва ра-
бота като проектант. През 1958 г.
завършва икономика на труда във
Висшия икономически институт
"Карл Маркс" (днес УНСС). Работи
известно време в завод "Ленин" в
Перник. От 1960 до 1969 г. работи
последователно в Комитета по тру-
да и цените, Комитета по труда и
работната заплата и Министерство-
то на труда и социалните грижи.
През 1969 г. става съветник в Ми-
нистерския съвет, а след това е за-
местник-началник на отдел до 1971
г. В периода 1971 - 1975 г. е първи
заместник-министър на труда и со-
циалните грижи, а от 1975 до 1977 г.
е първи заместник-министър на
снабдяването и държавните резер-
ви. През 1977 г. за кратко е секре-
тар на Министерски съвет, след ко-
ето до 1986 г. е заместник-предсе-
дател на Централния съвет на Бъл-
гарските професионални съюзи. Ед-
новременно от 1982-1986 г. е пред-
седател (с ранг на министър) на Ко-
митета по труда и социалното де-
ло. От 4 април 1981 до 5 април 1986
г. е кандидат-член на ЦК на БКП.
През 1986 г. е освободен от всички
заемани постове, решение, което е
отменено през 1990 г. Причината е
в изразени от него гласно позиции
за нуждата от промени в съществу-
ващия модел на социализма в този
период. От 1986 - 1994 г. работи в
УНСС като преподавател, а за крат-
ко и като заместник-ректор през
1994 г. През 2003 г. става председа-
тел на Надзорния съвет на "Персо-
нал - Холдинг" АД, както и главен
редактор на сп. "Панорама на тру-
да". Избиран е и за член на Иконо-
мическия и социален съвет.

В предговора към изданието, ко-
ето е дело на Издателска къща
"Шанс", авторът пише, че всеки чо-
век има свое хоби, което доставя
удоволствие и време за активен от-
дих. За себе си той отбелязва, че
наред с театъра и футбола, това е
писането на стихове, епиграми, есе-
та. Сборникът самият автор опре-
деля като подборка на най-доброто
и най-близкото до сърцето му от

Äúëãîãîäèøíèÿò ïðîôñúþçåí
è äúðæàâåí äååö
Ãåîðãè Åâãåíèåâ ïîñðåùà
ñâîÿ 85-ãîäèøåí þáèëåé ñ
íîâà êíèãà ñ ïóáëèöèñòèêà,
ïðîçà è ïîåçèÿ

над 6000 страници текстове, създа-
дени в дългогодишната му интелек-
туална, обществена и преподавател-
ска дейност. В книгата той посве-
щава стихове на природата и бъл-
гарските красоти, на емоционални-
те състояния на човешката душа -
на обичта, на страданието, на са-
мотата и приятелството, на младост-
та, на надеждата и разрухата, на
клеветата и на жизнелюбието. От-
деля място на значими социални

теми, изразявайки болка от разру-
хата на съградената и работеща со-
циална държава, на националното
единство и патриотизма. Специал-
ни стихове той посвещава на прия-
тели, с които го е срещал житейс-
кият и професионалният му път -
сред тях са близките от неговото
патриархално, сплотено семейство,
но и на съратници и колеги като
икономиста и вицепремиер проф.
Станиш Бонев, на столичния кмет

Из книгата

Åäèíñòâîòî

Изнизаха се дните неусетно,
в живота ни на този свят
и идат поколенията сетни,
които нас ще ни сменят.

По пътя грапав имаше стърнища
и бурени растяха там,
но чудно как през тях проби тревица
и стана тя кат кедър стар.

Самотникът, израсъл сред полето,
от буря беше повален,
фиданки между старите дървета,
запазиха се в този ден.

И урагани нови се задават,
завихря се отново прах,
порои мощни къщите отвяват,
ридаят хората от страх.

А слънцето изгрява пак от изток,
дарява ни със топлота
и хората изстрадали жадуват
за повече човещина.

Човекът сам безсилен си остава
животът ни да промени.
Единството е туй що дава сила,
от бури то ще ни спаси.

Èçìàìíî âðåìå

Не съм и помислял, че ще дойде време,
измамата така да ни плени,
да се превърне в наше бреме,
страхът от нея в нас да се всели.

Измама дебне ни от всеки ъгъл
и подозрителни сме станали едни,
че кой ли нас не ни е лъгал,
за да сме други в днешни дни?

Измамиха ме вчера на пазара,
пробутаха ми скапан зарзават,
удариха ме и в кантара,
за рестото разсеяно мълчат.

И автомата банков ме измами,
банкноти скъсани ми наброи,
измамници пък дебитната карта
сканирали и теглили пари.

И срещата пропуснах днес,
че времето сменили сме нощес.
Стрелките, като местиш е измама,
че времето променяш ти!

Отколе политици пък ни лъжат,
преди да дойдат те на власт,
а после баницата си поделят,
с трохите ни залъгват нас.

и дипломат Петър Междуречки, на
един от изявените трудови герои на
социалистическа България Георги
Карауланов от "Кремиковци", фут-
болната легенда Никола Котков и
други. В прозата си Георги Евгени-
ев прави страстна защита на соци-
алната идея, пречупвайки я през
призмата на съвременната българ-
ска преходна реалност, на изкри-
вените от пагубния неолиберализъм
идеи за пазарна икономика, рефор-
ми, "социална" политика, права на
трудещия се. Не е неочаквана бол-
ката на автора, че социалистичес-
ка България бе държава, в която
правата на работника и всеобщата
заетост бяха гарантирани, а естес-
твените за времето социални дос-
тижения като гарантиран доход, по-
носими цени на енергия, стоки и
услуги, социален отдих и евтина хра-
на на работното място, достъпно,
всеобщо, безплатно и качествено
здравеопазване и образование
днес са спомен и мираж в уж ев-
ропейското ни общество.

"Повече от осем десетилетия ра-
ботих с хората и за хората. Всич-
ко, постигнато в градежа на наше-
то Отечество през този период, е
плод на задружния труд на милио-
ни честни и родолюбиви българи.
Трудно се гради, лесно се руши!
За съжаление, през последните
близо три десетилетия преоблада-
ва рушенето под формата на пре-
ход неизвестно накъде. И ако не е
нахално и брутално, то е парадок-
сално рушителите да обвиняват
строителите и да ги укоряват, че
са грешили. Да, имаше и грешки,
и грешници, но те не попречиха на
общия градеж", пише Георги Евге-
ниев и допълва: "Кощунство е да
се руши националната култура.
Престъпление е да се разграбва
националното богатство. И за все-
ки непредубеден човек е ясно за-
що сега населението на България
застрашително намалява, защо над
милион българи напуснаха страна-
та, защо сме на последно място в
Европа по доходи и стандарт. Ако
няма кой да осъди престъпниците,
убеден съм, това ще стори истори-
ята!", с горчивина и убеденост пи-
ше юбиляря. И с оптимизъм завър-
шва: "Вярвам в жилавия българс-
ки народ, че ще се справи и с то-
ва предизвикателство, тъй както се
е справял в своето историческо би-
тие и с по-големи беди".

Страницата подготви
Теофан ГЕРМАНОВ

Загрижени съседи ме съветват,
вратата с по-масивна да сменя,
с три секрета да заключвам
и с железа прозорците да оградя.

И въпреки това аз твърдо вярвам,
че може да живеем без лъжи.
Дано и времето не ме излъже,
за да дочакам тези дни.

Ìúãëà è ñâåòëèíà

Мъгла се впусна над къщята.
По улиците притъмня.
Замря живота по земята.
У нас всели се хладина.

И младите цветя попари.
Остави ги без светлина.
Гората стара не пожали.
Под стрехи птиците навря.

Но светъл лъч от хоризонта,
Разпръсна гъстата мъгла
И със свежата си светлина
Затопли хорските сърца.

Рояци птици полетяха
Отново в нашите поля.
Ще възроди се тази стара,
Прекрасна българска земя.

Ðàäâàéòå ñå íà æèâîòà!

Когато хората обичаш
и вършиш работата си с любов,
в празни приказки не се увличаш,
с дела да им помогнеш си готов.

Когато добротворството
е цел в живота,

на догми не робуваш ти,
тогава хората те уважават
и работата ти спори.

Трудът тогава е почивка -
наслада и доволство носи той.
Животът ти напразно не протича,
следа оставяш в пътя свой.

Човекът се познава по делата,
които той е сътворил,
а не по длъжности и титли,
по ръст, тегло и по пари.

Щастлив е този, който на земята
след себе си оставя добрини.
Единствената ценност е живота,
затуй достойно изживей го ти.

И радвайте се на живота, хора!
Неповторим е той, но може

да се удължи
с това, което си оставил в паметта
на следовниците, на добрите хора ти.

ЗЕМЯ поздравява Георги Евгениев с юбилея му и с новата кни-
га. Желае му житейско и творческо дълголетие, здраве и късмет!
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Виртуозния китарист
от Кордоба Висенте
Амиго с фламенко спек-
такъла "Сърцето на
Андалусия" ще видим на
6 февруари в зала 1 на
НДК.

Кралят на фламенко-
то отложи планирания
си за септември мина-
лата година концерт за
6 февруари. Родната
публика с нетърпение
очаква първото гостува-
не на виртуозния кита-
рист у нас.

С повече от 30 годи-
ни кариера, Амиго е
един от най-големите
съвременни испански
китаристи и ще запали
кръвта и на феновете с
голямата си лична
страст - фламенкото.

Наследникът на Пако
де Лусия и носител на

Âèñåíòå Àìèãî ñ ôëàìåíêî ñïåêòàêúë
„Ñúðöåòî íà Àíäàëóñèÿ""Вкус на мед" от Шийла Ди-

лейни е първата премиера за
2019 г. на сцената на театър
"Българска армия". Спектакъ-
лът е днес от 19.00 ч. В пос-
тановката на режисьора Кра-
симир Спасов участват Стеф-
ка Янорова, Гергана Плетньо-
ва, Стойко Пеев, Владислав
Виолинов, Владимир Матеев.

Още с първата си поява
на сцена през 1958 година,
"Вкус на мед" предизвиква ис-
тинска буря. Замислена като
роман от 19-годишната Ший-
ла Дилейни и преработена на-
бързо за сцена, пиесата оказ-
ва дълбоко и трайно въздейс-
твие върху британската поп
култура и вдъхновява артисти
от класата на "Бийтълс". В то-
зи период, в края на 50-те и
началото на 60-те години на
миналия век - време, запеча-
тано в историята като време-
то на "сърдитите млади хора",
Шийла Дилейни  е водена и
от идеята да съживи театъра.
Във "Вкус на мед" за пръв път
от сцената се говори честно
и открито за живота на сред-
ната класа. ç

Ïðåìèåðà íà „Âêóñ
íà ìåä“ â òåàòúð
„Áúëãàðñêà àðìèÿ“

�

В Сандански играят
Асен Блатечки,
Койна Русева и
Калин Врачански
На 28 януари от 18.30
ч. в Дома на културата -
град Сандански, гостуват
Асен Блатечки, Койна
Русева и Калин Врачанс-
ки с постановката на
комедията "Малко
емоции". Цели две
театрални пиеси са
обединени - "Предложе-
ние" и "Мечка" по
текстове на А. П. Чехов
с режисьор Борислав
Чакрино. В комедията
"Предложение" на
преден план излизат
гордостта, инатът и
копнежът по истинска
любов, която да не е
подчинена на материал-
ни ценности.

Изложба на
проф. Боян Добрев
в "Академия"
В галерия "Академия" се
откри изложба на проф.
Боян Добрев. Експозици-
ята е по повод 60-ата му
годишнина, представя
произведения, създадени
в периода 1986 - 2018 г.
Зрителят ще може да
проследи творческата
еволюция на автора от
средата на 80-те до днес
и неговата любов към
новите материали и
технологии, както и
проявите му в областта
на инсталацията, инте-
рактивната мултимедия,
графичния дизайн,
кавалетните му творби.
Продължава до 25
януари.

Íàêðàòêî

"Грами" за латино музи-
ка китарист е подготвил
двучасово шоу за бъл-
гарската публика. Акцент
в концерта "Сърцето на
Андалусия" ще бъдат
композициите от пос-
ледния му студиен

албум - "Спомени за
чувствата", за който
Амиго говори с особена
любов и вълнение.

Една възможност да
чуем на живо световно-
известния елегантен
китарен стил на Амиго,

но ще се насладим на
таланта му на компози-
тор. А то е впечатлява-
що - осем студийни
албума с многобройни
награди за фламенко,
включително и за "най-
добър фламенко кита-
рист" от сп. Guitar
Player, златен медал за
изящни изкуства от
испанското правителст-
во, а за албума си
Ciudad de Las Ideas
получава "Грами". Номи-
нация за престижното
отличие получава и
последният му албум от
2017-а Memoria de los
Sentidos, в категорията
Best World Music Album.
"Сърцето на Андалусия"
на Висенте Амиго се
осъществява с подкре-
пата на Институт "Сер-
вантес" - София. ç

Колекция от карнавал-
ни шапки ще бъде показа-
на в Перник, съобщи
уредникът в Регионалния
исторически музей Десис-
лава Миланова. Експона-
тите са част от дарението
на фестивални предмети,
дадени приживе от прези-
дента на Федерацията на
европейските карнавални
градове Хенри ван дер
Кроон на община Перник.

Експозицията е под
мотото "Да споделиш
Сурова" и представя
малка част от над 500
сувенири, плакети и
медали, предоставени от
бившия президент на
ФЕКГ.

Посетителите ще видят
фестивални предмети от

Знакови произведения от три различ-
ни епохи, от автори от три различни на-
ции - Симфонията на Цезар Франк, Пети
концерт за цигулка от Моцарт и магнетич-
ната "Токата" от Димитър Ненов - оркест-
рирана от последния му ученик Иван Стай-
ков, ще звучат в зала "България". Концер-
тът, на 18 януари от 19.30 ч.

Версията на Стайков ще има своята
премиера в концерта на Симфоничния ор-
кестър на БНР.

Лия Петрова прекъсва серията от кон-
церти в Европа и ще представи своя свеж
прочит на Моцарт, а диригентът Пламен
Джуров ще покаже многообразието и дъл-
бочината на избраните шедьоври.

Лия Петрова започва да свири на ци-
гулка на 4-годишна възраст. Само след две
години тя вече концертира с различни ор-
кестри, а на 8 получава Моцартов медал
като най-млад артист на ЮНЕСКО. ç

Êîëåêöèÿ îò êàðíàâàëíè øàïêè ùå áúäå ïîêàçàíà â Ïåðíèê
Малта, Словения, Холан-
дия, Германия, Македония,
Испания, Италия, Белгия и
Гърция.

Сред тях е малтийски
рицар - талисман на
карнавала в Малта, кукли,
изобразяващи словенски
маскарадни персонажи,
ще бъде показан и порт-
рет на Кроон върху
дърво, изработен в Сло-
вения, както и неговата
фестивална шапка, също
и други фестивални
атрибути.

Дарението се съхранява
в Регионалния исторически
музей в Перник. Изложба-
та ще остане по време на
28-ия международен фести-
вал на маскарадните игри
"Сурва 2019". ç

Ëèÿ Ïåòðîâà ãîñòóâà
íà Ñèìôîíè÷íèÿ îðêåñòúð
íà ÁÍÐ
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Представител на прави-
телството на британската
премиерка Тереза Мей
предупреди депутатите в
Лондон, че е илюзорно да
се смята, че кабинетът ще
може да договори ново
споразумение за Брекзит
с ЕС, ако парламентът
отхвърли постигнатото от
нея споразумение с Брюк-
сел следващата седмица,
предаде Ройтерс.

Очаква се на 15 януари
британските депутати да
отхвърлят споразумението,
което Мей сключи с ЕС
през ноември. Това пораж-
да неяснота за бъдещето
на Брекзит, като възмож-
ностите варират от Брек-
зит без споразумение до
втори референдум във
Великобритания за членст-
вото в ЕС.

В сряда британският
парламент възобнови
дебатите по споразумение-
то. По график Великобри-
тания трябва да напусне
ЕС на 29 март.

Áðèòàíñêèòå äåïóòàòè ùå îòõâúðëÿò
ñïîðàçóìåíèåòî íà Ìåé çà Áðåêçèò

Тайланд
удължи до края на април т. г.
временната отмяна на
визовите такси, плащани
след пристигане в страната,
за туристи от 20 държави,
сред които България.
Икономиката на Тайланд до
голяма степен зависи от
туризма. Очаква се тази
година кралството да
посрещне рекорден брой
гости - 40 млн. души,
мнозина от които ще
почиват по южните плажове
и курорти на страната.

Държавният секретар на
САЩ
Майк Помпейо направи
необявено посещение в
Ирак, където се срещна с
американски военнослужещи
и иракски лидери, за да ги
успокои за готвеното
изтегляне на САЩ от Сирия
и да предупреди, че Иран
остава заплаха за регионал-
ната сигурност. САЩ
съобщиха официално за това
посещение едва след като
Помпейо напусна Ирак.
Обиколката на Помпейо в
региона включва още
Йордания, Египет, Бахрейн,
Катар, Обединените арабски
емирства, Саудитска Арабия,
Кувейт и Оман.

Върховният ирански
лидер
аятолах Али Хаменей смята,
че някои американски
представители са "първок-
ласни идиоти". "Някои
американски представители
се правят на луди. Аз,
разбира се, не съм съгласен
с това, но те са първокласни
идиоти", каза Хаменей,
цитиран в профила му в
"Туитър". "Санкциите действи-
телно подлагат на натиск
страната и народа. Амери-
канците с охота казват, че
тези санкции са безпреце-
дентни в историята", заяви
Хаменей. "Да, безпрецедент-
ни са. И поражението, което
американците ще понесат,
ще бъде безпрецедентно, ако
е рекъл Аллах", добави той.

Двата кораба
на германски НПО, които
спасиха 49 мигранти в
Средиземно море и от
седмици плават край Малта,
ще бъдат допуснати в
страната, откъдето мигрнти-
те бъдат преразпределени в
8 други страни от ЕС,
съобщи малтийският
премиер Джоузеф Мускат.
Единият кораб спаси 32
мигранти край бреговете на
Либия на 22 декември, а
другият спаси 17 на 29
декември. Оттогава кораби-
те на две германски
хуманитарни организации
чакаха решение в кое
пристанище да хвърлят
котва, но Малта, Италия и
други страни от ЕС отказаха
да ги допуснат.Мигрантите
ще бъдат прехвърлени на
малтийски военни кораби, а
след пристигането им на
острова ще бъдат разпреде-
лени в Германия, Франция,
Португалия, Ирландия,
Румъния, Люксембург,
Холандия и Италия.

Íàêðàòêî

:

Тереза Мей говори пред Камарата на общините в Лондон на 9 януари
2019 г. Британското правителство върна вчера за решаване от
депутатите скъпоценната си сделка за Брекзит. Окончателното

гласуване трябва да се състои на 15 януари.

Ñäåëêàòà ñ ÅÑ â êðàéíà ñìåòêà ùå
áúäå ñêëþ÷åíà, ñìÿòàò áàíêèòå

Сняг и минусови температури
сковаха Солун през последните
дни.Нова студена вълна, нарече-

на "Ипатия", обхвана вчера
Гърция. В община Солун и вчера
останаха затворени училищата.
Предишните интензивни атмос-

ферни явления, наречени
"София" и "Телемах", донесоха
обилни снеговалежи и ниски
температури и предизвикаха

проблеми в транспорта, затваря-
не на училища и отнеха живота

на четирима души в Гърция.
Същевременно австрийските

власти отправиха предупрежде-
ние за най-висока степен на

опасност от лавини за няколко
региона, жителите на село в

германската провинция Бавария
бяха блокирани от снега, а в

австрийските Алпи загина учител
по ски, предаде АП.

Главният изпълнителен директор на американската компания "Тесла"
Илон Мъск бе приет от китайския премиер Ли Къцян в Пекин. "Тесла"

започва строителството на голяма фабрика за производство на
електромобили край Шанхай, която ще заработи частично през втората

половина на тази година.

Снимки Пресфото БТА

"Не смятам, че за
обществото са полезни
разни фантазии за някакви
вълшебни, алтернативни
споразумения, които
незнайно как ще се появят
в Брюксел. Сегашното
споразумение наложи
някои много трудни комп-
ромиси и от двете страни",
каза членът на кабинета
Дейвид Лидингтън.

Във вторник с 303 на
296 гласа депутатите
решиха, че правителството
трябва да получи изрично
разрешение от парламента
за напускане на ЕС без
споразумение, преди да
използва някои свои
правомощия в данъчното
облагане.

Този вот показа, че
много депутати не искат
Брекзит без споразумение,
но не е достатъчно депута-
тите да казват единствено
какво не искат, отбеляза
Лидингтън. Ако няма алтер-
натива, фактическата
позиция ще е напускане на

ЕС без споразумение,
заяви той.

Междувременно север-
ноирландската партия,
която подкрепя правителст-
вото на малцинството на
Мей, категорично предуп-
реди, че ще гласува в

парламента против нейна-
та сделка за Брекзит.

Инвеститори и големи
банки смятат, че сделката
на Мей ще бъде отхвърле-
на при гласуването на 15
януари, но в крайна смет-
ка ще бъде одобрена.ç

Àíêàðà èñêà ñúâìåñòåí êîíòðîë
ñ Ðóñèÿ è Èðàí çà Ñèðèÿ

Турският външен министър
Мевлют Чавушоглу се обяви за
извършване на съвместен конт-
рол с Русия и Иран при изтегля-
нето на американските войски от
Сирия. САЩ се сблъскват с ня-
кои трудности в процеса на из-
тегляне на войските им от Си-
рия. Искаме да координираме то-
зи процес с Русия и Иран. Това е
необходимо, за да не могат те-
рористичните организации да за-
емат освободеното място след
изтеглянето на САЩ, посочи Ча-
вушоглу. Той отбеляза, че Анкара
"продължава да се консултира
със сирийците и с цялата све-
товна общност" за това как тряб-
ва да бъде уредена ситуацията в
Сирия, пише Епицентър.

"Вие проследихте нашето по-
сещение в Москва (на 29 декем-

ври), както и това, че ние се на-
мираме в тесен контакт с Иран.
Независимо дали ви харесва или
не, но Иран е участник (в урегу-
лирането на ситуацията в Сирия).
Казвам това заради САЩ и други
страни", заяви турският външен
министър. Той потвърди реши-
мостта на Анкара да продължи
да се бори с терористичните ор-
ганизации в Сирия, по конкрет-
но със забранените в Турция Си-
ли за защита на народа - СЗН,
които Анкара смята за терорис-
тична организация, и Кюрдската
работническа партия (ПКК). Ча-
вушоглу заяви още, че Турция ня-
ма да се въздържи от военни дей-
ствия, за да защити границите
си от заплахите, които смята, че
идват от страна на сирийските
кюрдски бойци.ç
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Президентът Доналд
Тръмп направи въздейст-
ващо, но неподкрепено с
верни факти телевизион-
но обръщение към нация-
та за отдавна обещавана-
та от него стена по грани-
цата с Мексико, пише в.
"Вашингтон пост".

Тръмп посвети първото
си обръщение от Овалния
кабинет в най-гледаното
телевизионно време на
предлаганата от него
ограда, с надеждата да
събере обществена подк-
репа в идеологически и
политически конфликт,
който затвори вратите на
много федерални агенции
преди 18 дни, пише в.
"Ню Йорк таймс". В девет-
минутната си реч той не
представи нови аргумен-
ти, но включи редица
подвеждащи твърдения и
предпочете, поне засега,
да не обявява извънредно

положение, с което да
заобиколи Конгреса,
както заплаши, че ще
стори, пише изданието.

Консервативни амери-
кански медии също се
изразяват скептично
относно нуждата за
обявяване на извънредно
положение по южната
граница. Списание "Ва-
шингтон екзаминър"
приветства Тръмп, че не
е използвал правомощия-
та си да обяви извънред-
но положение в обръще-
нието. Въпреки това има
сериозен проблем с
граничната сигурност и
за съжаление, демокра-
тите и пресата опитват
да го омаловажат. Над 10
млн. нелегални имигран-
ти живеят в нашата
страна, което понижава
заплатите за борещите
се да свържат двата края
американци и създава

атмосфера на беззако-
ние, пише консерватив-
ното списание. Разбира
се, Тръмп не помага на
каузата си, когато преу-
величава, представя
неточно и разбира пог-
решно фактите, пише
"Вашингтон екзаминър" и
дава за пример твърде-
нията на президента за
преминаване на терорис-
ти през южната граница.

Същевременно предсе-
дателката на Камарата на
представителите на
Конгреса на САЩ, демок-
ратката Нанси Пелоси,
обвини Тръмп, че е из-
фабрикувал криза по
границата с Мексико и че
държи американците за
заложници с частичната
парализа на работата на
федералното правителст-
во. Според нея единстве-
ната цел на президента е
да получи финансиране

Руският
президент
Владимир

Путин
открива

в Калинин-
град

първото
руско

плаващо
хранилище
за съхра-

нение
и регазифи-

кация
на втечнен
природен

газ

Äîíàëä Òðúìï òúðñè îáùåñòâåíà
ïîäêðåïà çà ñòåíàòà ñ Ìåêñèêî

Бившата спортна минис-
търка на Франция Шантал
Жуано, която бе назначе-
на от правителството да во-
ди обществените дебати по
исканията на "жълтите жи-
летки", напусна след въз-
никнал спор около разме-
ра на възнаграждението й,
предаде Ройтерс. Жуано
заяви, че не може да га-
рантира условия за спокой-
ни дебати, защото е стана-
ла център на внимание,
след като списание разк-
ри, че й се плащат по 14

Ìàêðîí îñòàâà áåç ãëàâåí ïðåãîâàðÿù
ñ „æúëòèòå æèëåòêè“

Íàíñè Ïåëîñè îáâèíè ïðåçèäåíòà, ÷å å
èçôàáðèêóâàë êðèçà ïî ãðàíèöàòà

на ограда по границата с
Мексико. "Ето фактите:
президентът Тръмп трябва
да прекрати задържането
на американците за
заложници, трябва да
спре да създава миграци-
онна и хуманитарна
криза на границата и

700 евро на месец, за да
ръководи националната ко-
мисия за обществени де-
бати. Комисията е консул-
тативен орган по въпроси
на околната среда.

По график обществените
дебати по исканията на
"жълтите жилетки" започват
следващата седмица, което
оставя съвсем малко време
на президента Еманюел
Макрон да я замени. Деба-
тите, чиито конкретни меха-
низми остават неясни, са ед-
но от основните предложе-

Президентът Владимир Путин от-
кри първото руско плаващо хра-
нилище за съхранение и регази-
фикация на втечнен природен газ,
заявявайки, че то засилва енергий-
ната сигурност на страната. Хра-
нилището "Маршал Василевски" е
изградено в Калининград, близо до
членките на ЕС Полша и Литва, от
руския енергиен гигант "Газпром",
за да заобиколи доставките по га-
зопровод през Литва, в случай че
транзитът бъде прекъснат, пише
Епицентър.

Решението на Москва да съз-
даде такова хранилище беше час-
тично с цел намаляване на риско-
вете за транзита на газ за Кали-
нинград, където се намира базата
на балтийския флот, тъй като ЕС

Ïóòèí îòêðè ïúðâîòî ðóñêî ïëàâàùî
õðàíèëèùå çà âòå÷íåí ïðèðîäåí ãàç

засили усилията си за намалява-
не на зависимостта си от Русия.
"През последните години обърнах-
ме много внимание на енергийни-
те доставки, на енергията в реги-
она като цяло, включително във
връзка с плановете на ЕС за пре-
махване на балтийските държави
от енергийния кръг на Русия", ка-
за Путин.

Изпълнителният директор на
"Газпром" Алексей Милер заяви
пред агенция Интерфакс, че дос-
тавките за Калининград от Литва
са били напълно спрени във втор-
ник и заменени с природен газ от
плаващото хранилище. То е първо-
то по рода си в Русия и може да
предоставя на Калининград 2.7
млрд. куб. м газ годишно. ç

Доналд Тръмп посвети първото си обръщение от Овалния кабинет
в началото на 2019 г. на предлаганата от него ограда

по границата с Мексико

Френският президент Еманюел Макрон председателства вчерашното
седмичното заседание на правителството, което е изправено пред
планина от предизвикателства през новата година - започвайки от
протестите на "жълтите жилетки", които недоволстват от високите да-
нъци и политиките, които са в интерес на работодателите и богатите

ния, които Макрон направи
миналия месец в отговор на
вълната от белязани от на-
силие протести, обхванала
Франция от ноември. Про-
тестите бяха предизвикани
от гнева на французите, осо-
бено тези с ниски доходи,
заради спад на покупател-
ната способност и усещане-
то, че Макрон нехае за нуж-
дите на обикновените хора
със своите реформи, които
се възприемат като облаго-
детелстващи работодатели-
те и богатите. ç

трябва да възстанови
работата на правителст-
вото", каза председател-
ката на Камарата в
изявление, предавано на
живо веднага след първо-
то обръщение към нация-
та на президента, напра-
вено от Белия дом. ç

Снимки
Пресфото

БТА
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стадион, който отговаря
на изискванията на ФИ-
ФА. Гърция има олимпийс-
кия стадион, който може
да приеме откриване и
финал, но трябва да
претърпи ремонт, за да
отговаря на най-новите
критерии", разкри Кралев.

Министърът внесе и
яснота относно ситуация-
та, в която изпадна
шефът на футболната ни
централа Борислав Ми-
хайлов по време на
срещата на върха на
България, Сърбия, Румъ-
ния и Гърция, която се
състоя в Белград в края
на декември. "Борислав
Михайлов ми каза, че
има остри болки в коля-
ното и схващания по
целия крак надолу. Той
дълго време стоя прав.
Преди пресконференция-
та на премиерите Боби
участва и в друга среща,
която продължи дълго.
Затова получи тези проб-
леми и повикахме моми-
чето, което му помогна да
излезе от залата. Посъ-
ветвах го да отиде да се
поразтъпче. Той беше в
перфектна кондиция и
само пет минути по-късно
сам се върна на прескон-
ференцията. Чел съм
всички коментари в
социалните мрежи. Не
съм съгласен с тях, тъй
като бях най-близо до
случващото се. Сравнени-

ята с ишиаса на Жан-
Клод Юнкер е неуместна
алегория", смята Кралев.

Министърът коментира
и нежеланието на Григор
Димитров да участва на
турнира "София Оупън",
който ще се проведе в
"Арена Армеец" в началото
на февруари. "Григор
Димитров не е прав в
изказването си за липса-
та на "Фючърс"-и "Чалън-
джър"-и. Имало е много
"Фючърс"-и в България, на
които е трябвало да
играе, а той е ходил
другаде. У нас има един
много добре и професио-
нално организиран тур-
нир. В най-силната година
на това състезание,
когато ще дойдат да играя
тенисисти с по-висок
ранкинг от неговия, той

Министърът на спорта съобщи
с кои градове ще кандидатстваме

за световното първенство
Министърът на младеж-

та и спорта Красен Кра-
лев гостува в предаването
"Тази сутрин" по Би Ти Ви,
в което внесе яснота по
много важни въпроси. Той
разкри какво се е случило
с президента на БФС
Борислав Михайлов на
срещата в Белград в края
на миналата година.
Кралев съобщи и с кои
стадиони ще кандидатст-
ваме за домакинството на
Мондиал 2030. "Ще канди-
датстваме за световното
първенство през 2030
година с четири стадиона.
Два от тях са в София.
Единият е "Васил Левски",
който ще бъде реновиран,
за да отговаря на изиск-
ванията. Правят се проуч-
вания за мястото, където
да бъде построен нов
национален стадион. Един
стадион ще има във
Варна. Там има едно
съоръжение в строеж.
Четвъртият ще бъде в
Пловдив, където има
стадиони, които ще бъдат
ремонтирани и да отгова-
рят на критериите", обяви
министърът на спорта.

"Можем да кандидатст-
ваме без построен стади-
он. Не може да се изгра-
ди съоръжение за две
години, когато трябва да
подадем документацията.
Не сме само ние, които
нямаме готови стадиони.
Румъния има само един

предпочита да не участва.
Винаги е добре дошъл на
"София Оупън", когато
реши да играе", заяви
спортният министър.

Кралев потвърди и
новината, че организато-
рите на "София Оупън"
пазят една уайлд кард. Тя
може да отиде в Григор
Димитров или друг от топ
тенисистите в света, който
отпадне в началото на
"Аустрелиън Оупън". Той
взе отношение и по
темите с финансовите
задължения на Левски и
проблемите с феновете по
стадионите и залите.

"Нямаме пряко отноше-
ние по въпроса със задъл-
женията на Левски и дали
върви по стъпките на
ЦСКА. Ние следим проце-
са, тъй като за България

Тотнъм излъга Чел-
си с 1:0 на "Уембли" в
първия мач от лондон-
ския сблъсък на полу-
финалите в турнира за
Купата на Лигата. Ха-
ри Кейн (26 - дузпа) ре-
ализира победния гол
за "шпорите", които
взеха аванс преди ре-
ванша и замечтаха за
финал и първи трофей
от над 10 години. За
последно те ликуваха
в същата тази надпре-
вара, печелейки я за
четвърти път през 2008
година - 2:1 срещу Чел-
си на финала. През
2015 година пък Тотнъм
губи от "сините" с 0:2
на финала в този тур-
нир.

Съдията на първия
полуфинал Майкъл

Òîòíúì ìå÷òàå çà
ôèíàë ñëåä ïúðâè
óñïåõ íàä ×åëñè

Оливър реши да из-
ползва  системата
ВАР. Хари Кейн беше
изведен зад защита-
та на гостите и вра-
тарят го препъна, а
след преглеждане на
ситуацията реферът
посочи бялата точка,
въпреки че имаше и
съмнения за засада
на нападателя, покрит
все пак от Рюдигер.
Потърпевшият Хари
Кейн (26 - дузпа) реа-
лизира от наказател-
ния удар, като това бе
и голът на победата.
До края на мача гос-
тите не успяха да из-
равнят и ще трябва да
заличават пасива си
на своя "Стамфорд
Бридж" в реванша на
24 януари. ç

това не са просто клубо-
ве. Сумите, които се искат
от Левски, не са толкова
сериозни. Доколкото
знам, има някакво разс-
рочване на задълженията
към НАП. Има и някакви
малки задължения към
футболисти. Мисля, че при
добра воля от страна на
Левски няма да се стигне
до драматична ситуация",
коментира министърът.

"Заразата от футболно-
то хулиганство се пренесе
и в другите спортове.
Вече говорим за спортно
хулиганство. Според мен
трябва тотално нов закон
за спортното хулиганство.
Стюардите нямат сили и
възможности да се спра-
вят. Нито на стадиона,
нито в залата", заяви
Красен Кралев. ç

Президентът на БФС Борислав Михайлов потърсил помощ от министъра на спорта Красен Кралев (вляво)
по време на пресконференция в Белград

Нападателят на Ли-
върпул Мохамед Салах
спечели наградата за
най-добър африкански
футболист на 2018 го-
дина. Тържествената
церемония се състоя в
Дакар, а египтянинът
остави след себе си в
класирането своя съот-
борник Садио Мане и
голмайстора на Арсе-
нал Пиер-Емерик Оба-
меянг.

Салах стана голмай-
стор на Висшата лига
през миналия сезон с
32 гола в 36 мача. Той
грабна приза за номер
1 в Африка за втора по-
редна година, а любо-
питното е, че през 2017-
а челната тройка отно-
во допълниха Мане и
Обамеянг. Същото трио
оформя и атаката в от-

Çà âòîðà ïîðåäíà ãîäèíà Ñàëàõ
å íàé-äîáúð ôóòáîëèñò íà Àôðèêà

бора на годината.
Наградата за най-

добър млад африканс-
ки футболист получи
Ашраф Хакими. Десни-

ят бек е собственост на
Реал (Мадрид), но от
лятото играе под наем
в Борусия (Дортмунд).

Треньор на година-

та стана Ерве Ренар,
който води национал-
ния тим на Мароко, а
отбор на годината е
Мавритания. ç
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05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок - информационна

програма с водещи Елисавета
Гигова, Боряна Каменова, Дани-
ел Михайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ - културен слот с во-

дещи Александра Гюзелева, Анна
Ангелова, Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

09.45 100% будни - предаване за здра-
вословен и съвременен начин на
живот с водещи Мария Андонова
и Стефан А. Щерев

10.45 Спортисимо - спортно-развлека-
телно предаване/п/

11.15 Дързост и красота - тв филм
/4061 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат - тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Точица - анимационен филм
14.50 Сребристият жребец - анимаци-

онен филм
15.15 Патиланско царство - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота - тв филм

/4062 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно - кулинар-

но предаване
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлека-

телно предаване
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня - коментарно преда-

ване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат - тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Линия на разделението 2 - 3-

сериен игрален филм /копродук-
ция, 2018 г./, 1 епизод, режи-
сьор Александер Дирбах, Хенри-
ете Конфуриус, Хайнер Лаутер-
бах, Ана Лоос и др. (12)

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Вечната музика - предаване за

класическа и джаз музика с во-
дещ Марио Николов

00.00 TrendY - младежко лайфстайл
предаване/п/

00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни - предаване за здра-

вословен лайфстайл/п/
02.30 Линия на разделението 2 - сери-

ен игрален филм /1 епизод/ (12)
04.15 Дойче веле: Шифт /п/
04.30 Отблизо с Мира /п/

bTV

05.00 "Опасни улици" - сериал, с. 12,
еп. 21

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Малкото Пони: Приятелството е

магия" - анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави"
13.30 Премиера: "Любов от втори опит"

- сериал, с. 2, еп. 4
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 4, еп. 21
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с. 3, еп. 5
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни улици" - се-

риал, с. 12, еп. 46
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 76
21.00 Премиера: "Горчива любов" - се-

риал, еп. 7
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кости"- сериал, с. 10, еп. 14
01.00 "Дневниците на вампира" - сери-

ал, с. 8, еп. 2
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с. 7

bTV Action

05.15 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 17
06.00 "Аватар: Легенда за Анк" - анима-

ция
08.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 6
09.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 17
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 2
11.00 "Хуберт и Щалер" - еп. 13
12.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 10
13.00 "Проект "Психокинеза" - екшън,

трилър (САЩ, 2016), режисьор -
Крисчън Сесма, актьори - Люк
Гос, Сара Бут, Моник Парънт,
Джон Мак и др.

15.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 7
16.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 18
17.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 11
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" -

сериал, еп. 14
19.00 Часът на супергероите: "Стрела-

та" - сериал, с. 5, еп. 3
20.00 Екшъв в 8: "Неизвестният" (пре-

миера) - сериал, еп. 3
21.00 bTV Новините
22.00 Леванте - Барселона (футбол за

Купата на краля)
00.30 "Животинско царство" - сериал,

с. 2, еп. 5
01.30 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 3
02.30 "Твърде лично" - сериал, еп. 7
03.30 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 11
04.30 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 14

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия " - сери-
ал

07.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
08.00 "Майк и Моли" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" - коме-

дийно шоу
10.00 "Хавайски сън в лятна нощ" -

комедия, романтичен (САЩ,
2016), режисьор - Хари Кейсън,
актьори - Моани Айпиа-Долан,
Брент Бейли, Соня Балморес

12.00 "Любимци" - сериал
13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави"
18.00 "Любимци" - сериал
19.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с.4
23.00 "Приятели" - сериал, с. 7
00.00 "Хавайски сън в лятна нощ" -

комедия, романтичен (САЩ,
2016), режисьор - Хари Кейсън,
актьори - Моани Айпиа-Долан,
Брент Бейли, Соня Балморес

02.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
03.00 "Майк и Моли" - сериал
04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" - сериал
08.00 "Хрониките на Шанара" - сериал
09.15 "Достигни ме" - дра-

ма (САЩ 2014), режисьор - Джон
Херцфелд, актьори - Силвестър
Сталоун, Кевин Конъли, Тери
Крюз, Дани Айело, Том Берин-
джър, Кира Седжуик, Томас
Джейн, Лорън Коен, Нели и др.

11.30 "Вътрешна сигурност" - сериал
13.30 " Хрониките на Шанара" - сериал
14.30 "Даяна" - биографичен, драма,

романтичен (Великобритания,
САЩ, Швеция, 2013), режисьор -
 Оливър Хиршбийгъл, актьори -
Наоми Уатс, Нейвин Андрюс, Кас
Анвар и др.

16.45 "Круд" - анимация,  приключенс-
ки,  комедия (САЩ, 2013),сцена-
ристи- Крис Сандърс, Кърк Де
Мико, режисьори - Кърк Де Ми-
ко, Крис Сандърс

19.00 "Ледена смърт" - драма, екшън,
криминален, трилър (САЩ, 2009),
режисьор - Доминик Сена, ак-
тьори -  Гейбриъл Мач, Алекс
О'Лафлин, Кълъмбъс Шорт, Кейт
Бекинсейл, Том Скерит, Шон Дойл,
Башар Рахал и др.

21.00 "Нашествие" - трилър (САЩ,
2007), режисьор - Оливър Хирш-
бигел, актьори - Джереми Нор-
тъм, Никол Кидман, Даниел Крейг,
Джаксан Бонд, Джефри Райт

23.00 "Девет" - драма, мюзикъл, ро-
мантичен (САЩ, Италия, 2009),
режисьор - Роб Маршъл, актьори
- Кейт Хъдсън, Даниъл Дей-Лу-
ис, Марион Котияр, София Ло-
рен,Никол Кидман,  Пенелопе
Крус, Стейси Фъргюсън - Фър-
ги, Джуди Денч и др.

01.30 "Вътрешна сигурност" - сериал
03.30 "Предколедни тревоги" - комедия

(Канада, 2012), режисьор Джон
Брадшоу, актьори - Дейвид Хей-
зълхоф, Карълайн Риа, Баркли
Хоуп и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сериен филм, 2
сезон /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, 2

сезон
13.30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA

16.10 "Плюс - Минус" - публицистично
предаване, на живо

17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм

17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-
ната топка"

18.00 "Семейни войни" - телевизионна
игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - ТВ шоу,

избрано
21.00 "Хавай 5-0" - сериен филм, 6

сезон
22.00 "София - Ден и Нощ" (премиера)

- риалити сериал
23.00 "Теория за големия взрив" - се-

риен филм, 10 сезон
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Бегълци от бъдещето" (премие-

ра) - сериен филм
01.00 "Нощна смяна" - сериен филм, 2

сезон
02.00 "Докоснати от слънцето" - сери-

ен филм
03.00 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "В кадър"
06.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен

филм, сезон 11
08.30 "Кучето, което спаси празници-

те" - семеен филм с уч. на Дин
Кейн, Елиза Донован, Гари Ва-
лънтайн, Джоуи Диаз, Кейтлин
Кармайкъл и др.

10.45 "Маймунски приключения" - се-
мейна комедия с уч. на Ларке
Милър, Майкъл Тайджен, Скай-
лър Астин, Крис Копола, Кейдън
Магнусън и др.

12.20 "Магията на Коледа" - семеен с
уч. на Линди Бут, Пол Макгилиън,
Дерек Макграт и др.

14.20 "Магия в полунощ" - романтична
комедия с уч. на Колин Фърт, Ема
Стоун, Марша Гей Хардън, Ейлин
Аткинс, Саймън Макбърни и др.

16.20 "Хелбой" - екшън-фантастика с
уч. на Рон Пърлман, Джон Хърт,
Селма Блеър, Рупърт Еванс, Ка-
рел Роден, Джефри Тамбор /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 12

21.00 "Мечтах за Африка" - драма с уч.
на Ким Бейсингър, Венсан Перес,
Даниъл Крейг, Лиам Айкън, Гарет
Стромън, Ева Мари Сейнт, Ланс
Редик и др.

23.30 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 12, /п/

00.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 11, /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 10 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

СССССтудено ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 5

ВОДОРАВНО: Верегава. "А Бола". "На Наталия".
Нил. Тананарив. Кода. Су. Икебана. ОМ. Аплик. Лани-
тал. Лат. Минимум. Не. Ало. Иц. "Неда". "Толука". Апа-
рат. "Ти си небе". Арили. Вокатив. Сикан. Боб. Титани.
Ави. Елини. Анен (Роже). Тоник. Банов (Банчо). Ра.
Кун (Рихард). Гилотина. Парола. "Евита". Лотария. "Ро-
тор". Никитов (Никола). Сахара. Панама. Олар (Ал-
фонс). Калимана. Олина.

ОТВЕСНО: "Жена с плетиво". Окалина. Ранула.
"Особен урок". Нена ("Невеста Нена"). Италик. Лино-
типи. Ганик. Лунатик. ЛАТАМ. Батак. МОКЕТИН. Гаро-
на. Варели. Абитиби. "Иван". Талибани (Джалал). "Ева".
Алея. Ма. Иваница. Нинов (Стоян). Са. Кая. Ним.
Паси (Исак). Отира. "Катунари". Авитохол. Тоно. Аме-
рикан. "Натали". ЛИДОЛ. Далавера. Оран. Салам. Ла-
тинина (Лариса). Арара.

 bTV Cinema,"Номер 42-ри" -  драма, биографичен, 
спортен, с Чадуик Босман, Харисън Форд, 

Кристофър Мелони, Джуд Тейлър и др., 23,00 ч.

Днес в източните и южни райони ще
превалява дъжд, а в западната и северо-
западна част на страната - сняг. Възмож-
ни са и заледявания и поледици в планините. Температурите ще
бъдат от минус 5 до плюс 2 градуса.

Ще духа до умерен вятър от югозапад и юг. По-късно вятъ-
рът отново ще се ориентира от северозапад.

В петък отново ще бъде по-студено, с дневни температури
от минус 7 до нула градуса. Почти без валежи, но ветровито, с
умерен вятър от северозапад и север.

Почти без промяна ще остане времето в събота - ветрови-
то, с температури около обичайните за януари, а от неделя ще
започне леко повишение на температурите, като през следва-
щата седмица дневните стойности през повечето време ще
бъдат от 0 до 5 градуса.
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Треньорът Ел
Маестро привика
талантливи юноши,
"червените" с
двуразови
тренировки

:

Íàêðàòêî
Втородивизионният
Локомотив (Сф)
стартира зимната
си подготовка на своя стадион,
като новият старши треньор
Младен Додич изведе група от
30 футболиста. В сравнение с
есенния състав Локомотив се е
разделил с 9 играчи, има 7
нови попълнения, а шестима са
на проби. Отборът е привлякъл
Тодор Чаворски и Мартин
Василев от Миньор (Пк),
Джихад Кямил от Арда, Цвето-
мир Вачев от Пирин, Алексан-
дър Александров от Дунав (Рс),
Евгени Зюмбюлев от ЦСКА
1948, а в отбора се завръща
след прекъсване от няколко
месеца и Илиян Стефанов-Нани.
Първата контрола на тима е на
22 януари с Оборище (Панагю-
рище).

Гръцкият Олимпиакос
победи
гостуващия Баскония (Испания)
с 91:87 след продължение в
среща от 17-ия кръг на
Евролигата по баскетбол за
мъже. Редовното време
завърши 80:80. Българският
национал Александър Везенков
игра 6:29 минути за домакини-
те и спечели една борба, но не
успя да се разпише.

ÖÑÊÀ çàïî÷íà ïîäãîòîâêà ñ òðèìà
íîâè

Старши треньорът на
ЦСКА Нестор Ел Маестро
събра футболистите за пър-
во занимание на базата в
Панчарево. С представител-
ния тим тренировки започ-
ват трима нови. Не става
въпрос обаче за играчи от
други клубове, а за талан-
тите на "армейската" шко-
ла Мартин Смоленски (ро-
ден 2003 г.), Йоан Бауренс-
ки (2001 г.) и Никола Бори-
сов (2000г.). След силните
си изяви през есента във
Втора лига, от Литекс се
завръща вратарят Петър
Петров.

Новите попълнения, по
чието привличане работи ръ-

ководството, ще се присъе-
динят в хода на подготовка-
та. "Армейците" ще тренират
двуразово в следващите
дни, през които паралелно
предстои да им бъдат нап-
равени и задължителните
медицински и функционал-
ни изследвания. Единстве-
ният отсъстващ с разреше-
ние на ръководството е бра-

ЦСКА направи първа тренировка за новата година на базата "Панчарево"

Òåæêè ïðåãîâîðè çà

ãîëìàéñòîðà íà Ëåâñêè
Голмайсторът на

Левски Станислав
Костов е все по-бли-
зо до трансфер. Кон-
кретна оферта за на-
падателя  има  от
страна на първоди-
визионния турски Ак-
хисар Беледиеспор,
а двете страни са в
тежки преговори в
момента. Според ме-
дии в Турция всичко
е уточнено между
Левски, играча и Ак-
хисар. През есента
Костов игра силно,
като завърши на вто-
ро място в голмайс-
торската листа след
нападателя на Лудо-
горец Клаудиу Кеше-
ру. Костов взе учас-
тие в 20 шампионат-
ни мача, в които от-
беляза 15 попадения.

Наставникът  на
Левски  Славиша
Стоянович призна ,
че е запознат с ин-
тереса от страна на
чуждестранни клубо-
ве към свои футбо-
листи, като уточни,
че е посочил кой
футболист от българ-
ското първенство ис-
ка, в случай че Кос-
тов бъде продаден.

В същото време
стана ясно, че вра-
тарят на Левски Бо-
жидар Митрев е пър-

Ðóìúíñêèÿò Àñòðà ïðàòè íà
"çàòî÷åíèå" áúëãàðñêè
íàöèîíàë

Голмайсторът на Левски Станислав Костов е все по-близо
до трансфер в Турция, твърдят медии в южната ни съседка

Вратарят на българския национален отбор Пламен Илиев
няма никакво бъдеще в Астра (Гюргево)

зилецът Жеферсон Телес,
който ще се присъедини към
съотборниците си до края на
седмицата.

Отборът ще се подготвя
в София до 15 януари, след
което предстои двуседми-
чен лагер в Испания. До 29
януари ЦСКА ще изиграе 4
контроли в района на Мар-
бея. Първата ще се прове-

де на 16 януари срещу гер-
манския Бохум.

След завръщането в Со-
фия, в зависимост от метео-
рологичните условия, ще се
прецени къде тимът ни ще
се подготвя до подновяване-
то на първенството. До пър-
вия официален мач треньор-
ският щаб планира още две
проверки на родна земя. ç

вият футболист, кой-
то разбра, че на не-
го няма да се разчи-
та през настоящата
година. Юношата на
"сините" е бил приви-
кан от изпълнител-
ния директор Краси-
мир Иванов и извес-
тен, че няма да пъ-
тува с отбора за ла-
гера  в  Кипър .  От
своя страна врата-
рят е отвърнал, че
има мениджър и две-
те страни трябва да
се разберат за усло-
вията по разтрогва-
нето на договора.

Защитникът Аймен
Белаид със сигурност
също няма да пътува
за Кипър, а в момен-

та се водят разгово-
ри с агента на вра-
таря Мартин Пола-
чек. Ситуацията при
него обаче зависи от
функционалното със-
тояние на Николай
Михайлов. Здравеня-
кът също няма да по-
тегли за Кипър, ако
юношата на Левски е
в добро функционал-
но състояние.

В "синия" клуб ча-
кат бразилците Луан
Виана и Ривалдиньо,
които имаха забавя-
не на полета. Те съ-
що ще узнаят съдба-
та си на ненужни и
няма да потеглят за
Кипър, твърди източ-
ник от "Герена". ç

Вратарят на българ-
ския национален отбор
Пламен Илиев изглеж-
да няма никакво бъде-
ще в Астра (Гюргево).
След като стана ясно,
че е подписал предва-
рителен договор с
шампиона Лудогорец,
облаците за него в Ру-
мъния се сгъстиха. Пос-
ледните информации
от там са, че той е из-
ваден от първия отбор
на Астра и е пратен да
тренира с резервите.
Това наказание е имен-
но заради факта, че
пренебрегна офертите

на клуба и предпочете
да се завърне в Бълга-
рия. Така, ако остане в
Гюргево до края на се-
зона, едва ли ще запи-
ше и една игрова ми-
нута за първия отбор
и ще се подготвя само
за здраве. От Лудого-
рец вече обявиха, че
правят всичко възмож-
но да привлекат футбо-
листа още сега през
януари и вече са в кон-
такт с ръководството
на Астра, но все още
няма официална разв-
ръзка.

В същото време от-

борът на Лудогорец за-
мина за Турция за пър-
вия си лагер за 2019 го-
дина. Тимът отлетя без
двамата си вратари Ре-
нан дос Сантос и Хор-
хе Броун. За сметка на
това с отбора замина
новото лице в щаба на
Антони Здравков - тре-
ньорът на вратарите
Здравко Здравков. Фо-
зи ще се запознава с
качествата на двамата
на място. Аржентине-
цът и бразилецът ще се
присъединят към група-
та директно в Турция.

Лудогорец ще изиг-
рае шест контролни
мача по време на ла-
гера. Първият съперник
е Ботошани, като спа-
рингът с румънския от-
бор е на 15 януари. На
18 януари шампионите
срещат унгарския Хон-
дед, а четири дни по-
късно първенеца на Ру-
мъния ЧФР Клуж. За 25
януари е предвидена
контрола с лидера в
полското първенство
Легия (Гданск). На 1
февруари Лудогорец се
изправя срещу руския
Ахмат, а на следващия
ден е последният спа-
ринг на турска земя -
срещу шампиона на
Сърбия и участник в
Шампионската лига
Цървена звезда. ç


