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СЕТА и незащитеният
български интерес
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Обикновено върху нас падат тежестите на
всички неразбории, жалват се земеделци
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Ïðåçèäåíòúò
къде върви България" по-
казва ръст на негативните
оценки с 9 пункта спрямо
декември и спад на пози-
тивните със 7 пункта.

8 пункта спрямо края
на 2019 г. е спадът на до-
верието при Борисов, той
има едва 24% доверие.
При повечето министри
също се регистрира осеза-
ем спад в популярността.

с над два пъти по-висок
рейтинг от премиера

а последните два месеца на
2020 г. доверието в прави-
телството спада с 5 процен-
тни пункта, с толкова се по-
качва и недоверието. Това
показват новите данни на
"Галъп".

С 6 пункта надолу меж-
ду декември и февруари е
доверието в парламента.
Традиционният въпрос на
"Галъп интернешънъл" "На-
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то пътувалите в Италия (а вече и в други европейски
страни) са длъжни да си наложат, ще бъде оформена
като болничен, или ще бъде за сметка на останалия под
карантина. И то като две седмици платен (а при липсата
му - неплатен) отпуск. На тази тревога премиерът Бори-
сов отговори, че държавата не е длъжна да плаща за
"недисциплинираните", които не искат да изчакат и са
решили да пътуват в застрашените страни. "Държавата
сме всички ние!", заяви в заключение той. Когато хора-
та трябва да правят жертви, държавата сме всички ние.
Но не е така, когато иде реч за оцеляването на пенси-
онери, на майки на деца с увреждания, на пациенти, на
работещите бедни. И говорим не за екскурзианти към
слънчева Италия, а за хора, пътуващи по бизнес, за
работещи навън, за да издържат семействата си в Бъл-
гария, които иначе биха мизерствали в "стабилното" ни
Отечество. И как личните лекари да осигурят 14 дни
болничен на пациентите, щом едрият капитал опищя
като "фалшиви" и "мошенически" даже тридневните бол-
нични. И при положение че тези хора фактически не са
болни, а от съображения за сигурност се изолират. И
жертват две трети от годишния си отпуск само защото
са били на Апенините, или са … срещнали кихащ итали-
анец!? През 2020-а много българи няма да почиват,
защото отпускът им ще е вече използван "доброволно-
принудително". Мнозина ще опитат да се скатаят от
карантината, други пък рискуват да подразнят и без
това мразещия да дава права на наемните работници
бизнес. Трети ще платят "уединението" от джоба си, а в
офисите ще настъпят конфликти и подозрение между
хората. Накратко: тежък хаос! За сметка на гражданите,
но създаден от държавническо безхаберие. Ако управ-
ляващите вярват, че държавата сме всички ние, нека
знаят, че тя е на всички от нас и затова се нарича
"социална държава". У нас тя остава мираж! И вместо
битката за овладяване на коронавируса да е обща на
институции и народ (както например е в Китай), у нас
премиерът е напът да остави всеки да се оправя както
може.

Теофан ГЕРМАНОВ

рамките на напрежението, свързано с навлиза-
нето на коронавируса в Италия (а вече и в други
европейски страни), един на пръв поглед стра-
ничен въпрос разтревожи реално българските
граждани - дали "доброволната" карантина, коя-
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Владимир Путин прикани
опозицията да предста-
ви пред потенциалните си
избиратели позитивна
програма, а не само да
ругае сегашната власт.
Критиката е необходима,
но не и достатъчна, за
да бъде ефективно раз-
вивана страната, подчер-
та Путин в интервю за
ТАСС в рамките на про-
екта "20 въпроса към
Владимир Путин". Опози-
цията в Русия организи-
ра неразрешени протес-
ти с цел да провокира
силовите структури, ко-
ето на свой ред предиз-
виква широк отзвук сред
обществеността, заяви
той.  ç
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В същото време Румен Ра-
дев остава рекордьор по ви-
сок рейтинг сред избира-
телите с 53% и едва 3 на
сто спад за година.  ç

Ç

Григор Димитров не по-
каза най-доброто, на
което е способен, но и
то се оказа достатъч-
но, за да елиминира
квалификанта Дамир
Джумхур без излишен
разход на енергия - 6:3,
6:3 за 73 минути игра.
Така топ ракетата ни
продължи поредицата си
от четири успеха в пър-
вия кръг на един от лю-
бимите си турнири - то-
зи от серията АТР 500
в Акапулко, като във
втората фаза ще се из-
прави срещу французи-
на Адриан Манарино, от-
странил в три сета Ка-
мерън Нори. <24

Директорът на На-
ционалния център по
заразни и паразитни
болести проф. д-р Тодор
Кантарджиев предупре-
ди, че две седмици след
пика на грипа у нас
настъпва нова грипна
вълна. По думите му до-
казаните случаи на грип
Б в последната седми-
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ца са двойно повече от
случаите на грип А.

С идването на про-
летта нещата се измес-
тват към грип Б и очак-
ваме увеличено разпрос-
транение на грипни
вируси Б. Препоръчва-
ме на хората витамин
Д и всички мерки, ко-
ито се взимаха по вре-

ме на пика на грипна-
та епидемия - ограни-
чаване на контактите,
миене на ръцете и ша-
лове, ако няма маски,
коментира професорът.
Хората с грипоподоб-
ни симптоми да не из-
падат в паника, а да
отидат на лекар, съвет-
ват експертите. < 2

Хасково. Ученици отбелязаха вчера Деня на розовата фланелка - срещу насилието в училище, пред сградата на общината,
писаха послания за доброто и пуснаха розови балони в небето. Снимка Пресфото БТА
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От ГЕРБ опровергаха
министъра си, ще се
ползва болничен при
карантина
Нормативната уредба гаранти-
ра осигурените българи да
могат да ползват болнични за
карантина, смятам, че това
няма да натовари социалната
система, каза председателят
на ГЕРБ в парламента и пред-
седател на Здравна комисия
д-р Даниела Дариткова. Преди
ден здравният министър Кирил
Ананиев заяви в Министерски
съвет, че тези, които се
връщат в България от държа-
ви, засегнати от коронавируса
и трябва да са под "добровол-
на карантина", ще трябва да
си вземат отпуск, тъй като
нямало нормативно основание
да се издаде болничен. Затова
те ще трябва да уведомят ра-
ботодателя си и да излязат в
платен или неплатен отпуск за
14-дневен срок. Има норма-
тивна уредба, която гарантира
на социалноосигурените бъл-
гарски граждани, че могат да
ползват болнични за каранти-
на. Това е регламентирано в
Кодекса за социално осигуря-
ване, в наредбата за временна
нетрудоспособност. Има така-
ва причина в болничния лист,
а именно карантина. Общоп-
рактикуващите лекари имат
право да издадат такъв пър-
вичен болничен лист за 14
дни, т. е. за срока, който се
налага за карантината. Има и
подходящ код в Международ-
ната класификация на болес-
тите. Така че има всички
условия социално осигурените
български граждани да получат
такъв болничен по решение на
техния общопрактикуващ
лекар. Дариткова добави, че
доброволната карантина, без
право на болничен, ще важи
само за неосигурените.

190 млади фармацевти
положиха Хипократовата
клетва в МУ-София
190 млади фармацевти поло-
жиха Хипократовата клетва в
МУ-София, съобщиха от учеб-
ното заведение. От тях 52-ма
са чужденци, обучаващи се на
английски език. Абсолвентите,
завършващи с отличен успех,
са 10, съобщи Здраве.нет.
Поздравление към новозавър-
шилите фармацевти поднесе
ректорът на Медицинския уни-
верситет - София проф. д-р
Виктор Златков. "Поздрави към
младите специалисти поднесо-
ха както деканът на Фармацев-
тичния факултет проф. д-р
Николай Данчев, така и зам.-
министърът на здравеопазва-
нето д-р Бойко Пенков и дру-
гите официални гости. Десети-
мата отличници получиха
почетен плакет. Българският
фармацевтичен съюз им връчи
луксозни писалки и сертифи-
кат за освобождаване от
членски внос за една година.
Обръщение от името на
новозавършилите магистър-
фармацевти направи отличнич-
ката Йоанна Коеджикова, а от
името на новозавършилите
магистър-фармацевти - чужде-
странни студенти, абсолвентът
от Гърция Антониос Матакос.
За първа година Студентския
съвет при МУ-София инициира
връчване на награди на абсол-
венти от Фармацевтичния фа-
култет за постигнати успехи в
науката с публикации, посте-
ри, презентации и отличен
успех.

ÂËÀÑÒÒÀ

Четвърто заседание на
Съвета за сътрудничество
на високо равнище между
правителствата на България
и Гърция се проведе в Алек-
сандруполис. Темата за ко-
ронавируса ще бъде акцент
в разговорите между две-
те правителства. Преди два
дни на среща с еврокоми-
саря по вътрешен ред пре-
миерът Борисов подчерта,
че е нужно общо европей-
ско решение за противо-
действие срещу вируса, съ-
общи БНТ. Борисов и воде-
ната от него делегация от
10 министри беше посрещ-
ната с военни почести на
летището в Александрупо-
лис. Първата среща беше
на четири очи между пре-
миерите Борисов и Мицо-
такис. Двамата разговаря-
ха за последно в Солун
през ноември миналата го-
дина. Фокус на разговори-
те е двустранното сътруд-
ничество в областта на
енергетиката и инфраструк-
турата. Гарантирането на
енергийната сигурност и ди-
версификацията на източ-
ниците и маршрутите за
доставка на природен газ
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е основен приоритет на
правителството, не само в
национален, но и в регио-
нален план. Затова и тук се
говори за газовата връзка
България-Гърция, за терми-
нала за втечнен газ в Алек-
сандруполис, в който стра-
ната ни заяви 20-процент-
но акционерно участие и за
интермодалния железопъ-
тен коридор "Солун-Кавала-
Александруполис-Бургас-
Варна-Русе". Като част от
развитието на Южния газов
коридор междусистемната
връзка България-Гърция ще
осигури за региона достъп
до алтернативни доставки
от Каспийския регион. Про-
ектът е важен и заради въз-
можността за внос на при-
роден газ от съществува-
щия и планирания нов LNG

С пълно единодушие Народното събра-
ние гласува на първо четене въвеждането на
задължителна процедура по оценка на въз-
действието върху околната среда (ОВОС) при
изгаряне на отпадъци, независимо от техния
вид и обем, предаде БНР.

Процедура по ОВОС ще се изисква и
при експерименталното изгаряне на отпадъ-
ци, решиха депутатите. Сега законът пред-
вижда задължителна процедура по ОВОС са-
мо за инсталации, които горят над 100 т на
ден, а под 100 т са по преценка на районни-
те екоинспекции, припомни председателят на
парламентарната комисия по околна среда
Ивелина Василева от ГЕРБ. Отчитаме, че през
последните 2 години е имало 10 процедури
за преценка дали е необходима оценка за

Âñÿêî ãîðåíå íà îòïàäúöè çàäúëæèòåëíî ñ ÎÂÎÑ, ðåøèõà äåïóòàòèòå

Мицотакис поздрави Бори-
сов за тези постижения и
отбеляза активния туризъм.

По темата "енергетика"
той увери, че гръцките фир-
ми ще приключат в срок ин-
терконектора. Гърция и Бъл-
гария да се превърнат в
портал - врата за внос на
втечнен газ в Европа, по-
жела Мицотакис. И отбеля-
за факта, че България има
20% от бъдещия терминал
за втечнен газ в Александ-
руполис.

В края на изявлението
си Кириакос Мицотакис от-
беляза визитата на гръцкия
президент Константинос
Караманлис в България
през 1983 г. Тогава бе под-
чертано сътрудничеството
между двете страни в не-
сигурна международна об-
становка, припомни той.
Системата е променена, но
нашите страни са стълб на
стабилност в региона, из-
тъкна гръцкият премиер.
Докато някои се упражня-
ваха на тема "диверсифи-
кация", българската държа-
ва стана съдружник на Гър-
ция в терминала в Алексан-
друполис, обърна внимание
Борисов. И пожела "тази го-
дина да имаме терминал,
по който да тече втечнен
газ". Едновременно строим
"Балкански поток", припом-
ни Борисов. Ние с колеги-
те от Гърция правим газо-
ви магистрали, подчерта
министър-председателят.
Борисов пожела също та-
ка "нашите министри" да се
заемат със скоростния път
от Александруполис до ма-
гистрала "Марица", комен-
тира Епицентър.бг. ç

Втора грипна вълна се задава в
България, четири седмици след пи-
ка й у нас, предупреди проф. Тодор
Кантарджиев, директор на Нацио-
налния център по заразни и пара-
зитни болести (НЦЗПБ). През пос-
ледната седмица в Националната ре-
ферентна лаборатория доказаните
случаи на грип от тип Б са два пъти
повече от случаите на грип, каза
Кантарджиев пред Би Ти Ви. Тази

Âòîðà ãðèïíà âúëíà ñå çàäàâà ó íàñ

година доминираше АН3 в повечето
градове у нас. Оказа се, че с идва-
нето на пролетта вече нещата се из-
местват към грип от тип Б и очаква-
ме едно увеличено епидемично раз-
пространение на вируса, поясни още
той. Кантарджиев препоръча да се
приема повече витамин D, да се ог-
раничават контактите, да се мият ръ-
цете и ако няма маски, да се слагат
шалове на устата. ç

терминал в Гърция. Очаква
се основните доставчици на
газ до терминала край Алек-
сандруполис да бъдат ком-
пании износители на втеч-
нен природен продукт с
произход от САЩ, Катар,
Алжир, Нигерия и други
LNG производители.

Премиерите на България
и Гърция Бойко Борисов и
Кириакос Мицотакис дадо-
ха съвместна пресконфе-
ренция, като пръв взе ду-
мата домакинът. Мицотакис
отбеляза, че България и Гър-
ция действат заедно в ЕС.
Гърция има силно бизнес
присъствие в България,
представлява шестата стра-
на там, подчерта премиерът
Мицотакис. И отбеляза "бър-
зината, с която България се
конвергира в ЕС". Кириакос

въздействието върху околната среда и те
са приключили със становище, че не е не-
обходима. Това не дава пълна степен на
сигурност и гаранция, че са предвидени
всички възможно мерки, каза тя. Василева
посочи, че целта на внесения от ГЕРБ зако-
нопроект е да се увеличи превантивният

контрол върху изгарянето на отпадъци.
Депутатът от БСП Атанас Костадинов оба-

че настоя, че проблемът касае не само пре-
венцията. България има проблем с реалния,
физическия, последващ и действителен кон-
трол - т. е. пред нас се отваря една врата,
която трябва да затворим с още предложе-
ния, които касаят механизма по физически
контрол на отпадъците, каза той. Джевдет
Чакъров от ДПС приветства ангажимента меж-
ду двете четения за създаване на публичен
регистър на всички инвестиционни намере-
ния и допълни, че според него би било доб-
ре да има и публичен регистър за състояни-
ето на всички горивни инсталации и най-
вече по отношение функционирането на фил-
триращи компоненти. ç

Снимка
Пресфото
БТА

Министър-
председателят
Бойко Борисов
проведе среща
с министър-
председателя
на Република
Гърция Кирякос
Мицотакис.
Борисов и
водената от
него делегация
бяха в
Александрупо-
лис, Гърция
за Четвърто
заседание
на Съвета за
сътрудничество
на високо
равнище между
правителствата
на двете
държави.
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БСП иска оставките на
Борисов и Горанов заради
манипулация със статисти-
чески данни, според ГЕРБ
причината е в еврозоната.

"Вчера Националният
статистически институт
публикува прессъобщение,
което излезе в медиите
със заглавието: "НСИ
призна неверни данни за
БВП". Това заглавие е
неточно, тъй като те се
подават от Агенция "Митни-
ци" и респективно от
българското правителство.
Свидетели сме на ситуа-
ция, в която НСИ признава
за неверни данни от
правителството".

Това заяви народният

Òîâà íå å ñòàòèñòèêà, à íàöèîíàëíà ëîòàðèÿ, òúðêàíå íà òàëîí÷åòà èëè êîëåëî
íà êúñìåòà, èðîíèçèðà ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ ïî ïîâîä ôàêòè÷åñêîòî ïðèçíàíèå íà
ÍÑÈ, ÷å âëàñòòà å ôàëøèôèöèðàëà âàæíè ñòîïàíñêè ïîêàçàòåëè ïðåä ÅÑ

ÁÑÏ èñêà îñòàâêèòå íà Áîðèñîâ è Ãîðàíîâ çàðàäè
ìàíèïóëàöèÿòà íà äàííè çà èêîíîìèêàòà

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"Във връзка със засил-
ващата се тревога за коро-
навируса бих искала да ка-
жа, че ще подкрепим всич-
ки разумни мерки на пра-
вителството за защита на
българските граждани от ко-
ронавируса. Но това не
трябва да става за сметка
на хората", заяви предсе-
дателят на БСП Корнелия
Нинова пред журналисти в
Народното събрание. По ду-
мите й указанията от вчера
към онези, които са в "доб-
роволна карантина", да пол-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ïîäêðåïÿìå ðàçóìíèòå ìåðêè çà
êîðîíàâèðóñà, íî íå è êîãàòî ñà çà ñìåòêà íà õîðàòà

Либерализация беше и се
прави в името на потреби-
теля. Монополите от едно
време са разделени. Лошо-
то обаче е, че управляващи-
те  не са готови и прибърз-
ват с тази либерализация.
Миналата година дадоха на
малките и средните предп-
риятия да излязат на свобод-
ния пазар и те бързо се вър-
наха към регулирането, за-
щото очевидно там не им ха-
ресаха цените." Това заяви
народният представител от
ПГ на" БСП за България" Тас-
ко Ерменков пред БНТ.

Депутатът от левицата
предвижда, че цената на
електроенергията, за съжа-
ление, ще се повиши. "От по-
литиката на правителството
зависи по какъв начин това
увеличение ще бъде социал-
но поносимо. Цената на
електроенергията е елемент
от социалния баланс на ед-
но семейство. Ако продължа-
ваме да сме на последно

Åðìåíêîâ: Áåç ñòðàòåãèÿ çà åíåðãåòèêàòà öåíèòå
ùå ñà åâðîïåéñêè, à äîõîäèòå - íàøåíñêè

Събития
” 1825 г. - Публикувана е
първата глава на "Евгений
Онегин" на Александър Пушкин.
” 1870 г. - Със султански
ферман е учредена Българската
екзархия, възприета от властта
за официален представител на
българския народ в Османската
империя.
” 1897 г. - В Русе се състои
първата кинопрожекция в
България, наблюдавана от 200
зрители.
” 1922 г. - Върховният съд на
САЩ единодушно приема 19-ата
поправка в конституцията,
гарантираща избирателни права
на жените.
” 1933 г. - В Германия е
подпалена сградата на
Райхстага.
” 1934 г. - Георги Димитров,
Благой Попов и Васил Танев,
доказали своята невинност в
Лайпцигския процес, са
освободени от затвора Моабит.

Родени
” 280 г. - Константин I Велики,
римски император
” 1873 г. - Енрико Карузо,
италиански оперен тенор
” 1902 г. - Джон Стайнбек,
американски писател, Нобелов
лауреат
” 1913 г. - Ъруин Шоу,
американски писател
” 1928 г. - Ариел Шарон,
министър-председател на
Израел
” 1932 г. - Елизабет Тейлър,
британско-американска актриса

Починали
” 1919 г. - Венета Ботева,
съпруга на Христо Ботев
” 1936 г. - Иван Павлов, руски
физиолог, Нобелов лауреат
” 1989 г. - Конрад Лоренц,
австрийски зоолог, Нобелов
лауреат

Íà òîçè äåí

:

Сдружение "Жени за
мир и екооцеляване" разп-
ространиха декларация, в
която единодушно заявяват
своята подкрепа за прези-
дента на Република Бълга-
рия Румен Радев. Те са ка-
тегорични, че в условията
на тежката политическа об-
становка, лошия стил и ме-
тод на управление на пра-
вителството, на многоброй-
ните корупционни афери и
фактите за злоупотреба с
власт, президентът Радев
със своите действия показ-
ва реално отстояване на на-
ционалния интерес и дос-

зват платен или неплатен
отпуск, са неадекватни и
несправедливи.

"Настояваме правителст-
вото да събере работодате-
ли, Национален осигурите-
лен институт, НЗОК, лекари
и да намерят адекватен ме-
ханизъм, в който държава-
та поема разходите и обез-
щетява тези хора. Каквито
и да са мерките, не трябва
да са за сметка на хората.
Държавата в този момент
трябва да си поеме отговор-
ността", заключи Нинова. ç

място по доходи, цените ще
са европейски, а доходите -
български", изрази мнение
Ерменков.

"Липсва виждане на пра-
вителството какво трябва да
направи по отношение на
въглищните централи, които
формират 42 % от енергий-
ното производство на стра-

ната. Когато правителството
си направи домашното, то-
гава да си заяви мнението
пред европейските институ-
ции и да защити българския
интерес", каза още Ермен-
ков.

"Работата на ТЕЦ-овете е
жизнено необходима за ико-
номиката на България и не
може да бъде заменена. Мо-
жем да ги заменим, но как-
ва ще е цената? Те са базо-
ви, тяхната мощност не за-
виси от това дали има вода,
слънце или вятър. Зелената
сделка е все още идея, по
която се преговаря. Зелена-
та сделка е част от устойчи-
вото развитие, което включ-
ва още икономически прос-
перитет и социално разви-
тие. Ако обърнем внимание
само на екологията, която е
много важна, един ден ще
имаме прекрасен въздух, но
няма да има кой да го ди-
ша", смята народният пред-
ставител. ç

представител от ПГ на
"БСП за България" Румен
Гечев от трибуната на
Народното събрание. По
думите му в целия свят се
работи с предварителни
данни и оценки, но сега
изведнъж НСИ въвежда
нова световна мода в
статистиката - никакви
предварителни прогнозни
данни и оценки.

"Разликата между 3,5 %
и 0,8 % е абсолютна ста-
тистическа трагедия. Това,
уважаеми колеги, не е
статистика, това е нацио-
нална лотария. Това е
търкане на талончета или
колело на късмета", комен-
тира още проф. Гечев.

Депутатът от левицата
подчерта, че в прав текст
се казва, че графиците от
НСИ и Агенция "Митници"
се разминават и логическа-
та загадка е как така са
били разсинхронизирани
данните.

"Уважаеми колеги, след
като НСИ обявява, че има
асинхронност, след тази
трагедия ние ви казваме,
при пълна синхронност,
премиерът и министърът на
финансите да си подадат
оставките", заключи Гечев.

Румен Гечев излезе с
декларация и миналата
седмица, като обвини
кабинета в манипулация на
статистическите данни.

Тогава професорът заяви,
че България лази по дъно-
то на ЕС. ç

Ñäðóæåíèå
"Æåíè çà ìèð
è åêîîöåëÿâàíå"
ïîäêðåïÿ
äåéñòâèÿòà
íà ïðåçèäåíòà
Ðàäåâ

тойно поведение.
"Настояваме да бъдат

спрени атаките срещу него
и семейството му, което е
отклоняване на обществено-
то внимание от разтърсва-
щите социално-икономичес-
ки проблеми. Президентът е
личност, надарена с мъд-
рост, интелект, той милее за
народа и България. Затова
и доверието към него е тра-
диционно най-високото от
началото на мандата до
днес. Правосъдната систе-
ма днес приоритетно тряб-
ва да се огледа върху ко-
рупцията сред управляващи-
те с къщите за гости, потъ-
налите пари от европейски
фондове и повсеместната
престъпност. В същия мо-
мент президентът Радев с
действията си отстоява пра-
вото на България да форми-
ра своята вътрешна и външ-
на политика съобразно на-
ционалните ни интереси, за
което трябва да бъде позд-
равен и подкрепен от общес-
твото и институциите", смя-
тат от Сдружение "Жени за
мир и екооцеляване". ç

Румен Гечев
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През първата половина на
пролетта и при температури
около 20 градуса по житото
се появява кафявата ръжда,
наричана още листна ръжда.
Това е най-опасната и най-
широко разпространена бо-
лест по посевите в нашата
страна, твърдят специалисти-
те. Ранното заразяване личи
по това, че растенията са нис-
ки и братят по-слабо. После
те образуват дребни класо-
ве, а зърното е дребно, шуп-
лесто и чупливо. По листата
се образуват кафяви петна и
те постепенно го обхващат.

"Стопаните трябва да пра-
вят огледи на площите осо-
бено при сегашните клима-
тични условия, които са бла-
гоприятни за развитие на за-
боляването. Вятърът и обил-
ното азотно торене също мо-
гат да доведат до бързо раз-
пространение на патогена",
обясни агрономът Валя Пет-
рова.

Критичният период за раз-
витие на болестта е от пър-
вия флагов лист до образу-
ването на първия осил и по-
явата на класа. Опасността не
бива да се подценява в ни-
кой стадий, защото кафявата
ръжда може да нанесе сери-
озни щети върху реколтата

"Ако стопаните забележат
тези симптоми, трябва да ре-
агират незабавно - трябва да
третират веднага с фунгици-
ди. Доказано е, че патоген-
ната гъба лесно се разнася
от вятър и дъждовете, а за-
боляването нанася сериозни
щети върху реколтата. Зърно-
то дава нискокачествено
брашно, а сламата от него до-
ри е опасна за животните",
поясни агроном Петрова.

Съществуват фунгициди,
които имат комбинирано дей-
ствие както срещу всички ви-
дове ръжди, така и срещу
брашнеста мана и други опас-
ни болести. Ако ранният пе-
риод за справяне бъде про-
пуснат, пораженията ще бъ-
дат много по-сериозни, защо-
то масовото заразяване с ка-
фява ръжда обикновено е
след появата на класа. Тряб-
ва да се има предвид и това,
че сортовете, които зреят по-
късно, в този период са мно-
го по-уязвими от останалите,
подчертават специалистите. ç

Ôåðìåðè, îãëåäàéòå
ïëîùèòå ñ ïøåíèöà
çà êàôÿâà ðúæäà

"Няма време!" - тази реп-
лика на човечето Минутко с
уста като цип от емблема-
тичното предаване "Минута
е много" е изключително ак-
туална в момента по отно-
шение на Регистъра на био-
производителите. Биорегис-
търът трябваше отдавна да
е попълнен с цялата инфор-
мация за биосектора от сер-
тифициращите биологични
фирми. Биооператорите (зе-
меделски производители,
преработватели и търговци)
от своя страна трябваше да
са приключили с потвърж-
даването на въведената за
тях информация.

Защото именно на осно-
вата на тази информация ще
се обезпечат както плаща-
нията по кампанията за 2019
г., така и заявяването по кам-
панията за настоящата годи-
на, която започва след 5
дни…

Ситуацията обаче е раз-
лична и в биорегистъра ца-
ри хаос. Към 25 февруари
по официални данни на Ми-
нистерството, в Регистъра
на биологичното земеделие
са въведени 40 % от данни-
те за площите в система на
контрол, а дори по-малко -
30 % от контролиращите
биологични фирми вече са
попълнили коректно данни-
те за площите на операто-
рите си.  От Министерство-
то няколко пъти удължава-
ха срока за попълване и
потвърждаване на данните
в системата. По една или

Îáèêíîâåíî âúðõó íàñ ïàäàò òåæåñòèòå íà
âñè÷êè íåðàçáîðèè, æàëâàò ñå çåìåäåëöè
друга причина обаче добри-
те намерения за автомати-
зиране, останаха недотам
добре изпълнени. И въпре-
ки уверенията на ръководс-
твото на МЗХГ, че санкции
за биофермерите няма да
има, те са сериозно притес-
нени за финансирането си.

Благовеста Василева,
биоживотновъд Дивата фер-
ма: "Кога ще се въведе и ко-
ригира всичко в системата,
за да може първо да си по-
лучим плащанията за 2019 г.,
а след това от 1 март да за-
почнем да чертаем?" "Въп-
реки уверенията от страна
на Министерството, че няма
да бъдем санкционирани,
всички колеги сме много
притеснени заради грешки-
те в биорегистъра - живот-
ните не са правилно въве-
дени, има сгрешени номера,
ВЕТИС системата не рабо-
ти. Моите животни, напри-
мер, в момента са въведени
в животновъдния ми обект в
Белмекен. А те с пътен лист
са изписани от там в края
на октомври, прибрани са в
обекта ми в Горно поле, къ-
дето са момента. И няма как
да са на пасището на Бел-
мекен, защото там има сняг
2,5 м. Контролиращите лица,
които въвеждат информаци-
ята, обясняват, че тя е взета
от ВЕТИС системата, но там
е неактуална. В същото вре-
ме, информацията , която ми
дава ветеринарният ми ле-
кар, също получена от ВЕ-
ТИС е съвсем точна и ко-

ректна. Къде се губи връз-
ката? Другият ми въпрос е
как животните ще се заси-
чат към дата 31 декември
при положение, че тук ста-
ва дума за живо стопанства
- едно животно се ражда,
друго умира и т.н. Към дата-
та на заявяване ние може
да сме имали 200 животни,
а към днешна дата, когато
се налива системата и би
трябвало да се черпи най-
новата информация от ВЕ-
ТИС, тя трябва да е актуал-
на", сподели Василева.

Пред БНР Веселина Рал-
чева от ръководството на
Българска асоциация Биоп-
родукти каза:

"Кампанията по директни-
те плащания започва от 1
март и сме много притесне-
ни. След качването на цяла-
та информация в биорегис-
тър, трябваше да се напра-
ви един допълнителен слой
- да има достъп чрез софту-
ера, в който се подават за-
явленията, до всички биоло-
гични парцели, които са под
контрол и са със статус био-
логични, за да могат имен-
но те да се заявяват за под-
помагане". Въпреки уверени-
ята от ръководството на
МЗХГ, че плащанията на био-
стопаните няма да бъдат за-
сегнати от проблемите в Ре-
гистъра, те не са на същото
мнение: "Обикновено върху
нас падат тежестите на всич-
ки неразбории", коментира
Веселина Ралчева.

Според Ралчева забавя-

нето се дължи на проблем
със софтуера. "Качването на
информацията ставаше ръч-
но. А става дума за огромен
обем от информация. Базо-
вият проблем с биорегистъ-
ра е, че когато е давано за-
данието, никой не е комуни-
кирал с нас биопроизводи-
телите, нито с контролира-
щите лица как да бъде нап-
равен този Регистър, така че
да е удобен и за тях, и за
нас, и за Министерството. В
момента регистърът е нап-
равен така, че затормозява
и нашата работа, и тази на
контролиращите лица".

До 1 март останалите
контролиращи лица трябва
да попълнят точно профили-
те на биооператорите, каза
зам.-министърът на земеде-
лието Чавдар Маринов. То-
ва обаче не се случи в пос-
ледните 6 месеца и малко
риторично звучи въпросът:
Ще се случи ли в рамките
на оставащите 4 дни и поло-
вина до началото на Кампа-
ния 2020.

"Няма време"!, отново на-
помня Минутко.  А повече от
месец биофермерите и всич-
ки биооператори - търговци
и преработватели, са почти
денонощно в системата на
Биорегистъра чрез телефони-
те и компютрите си, и сле-
дят своите профили, за да
проверят дали биологичните
им обекти - площи, животни
и пчелни семейства са пъл-
но и точно отразени и да ги
потвърдят. Много от тях все
още не са, а оказва се труд-
но и да бъдат коригирани "не-
забавно" от контролиращата
ги фирма, пише София Бел-
чева от Агро Клуб. ç

77 ìëí. ëåâà ïîìîù çà òþòþíäæèèòå

Õàîñ â áèîðåãèñòúðà

Новите ставки за тютюна вече са
известни. Те бяха обявени от Минис-
терството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ). На тютютнопроизводи-
телите ще се заплаща по схемата за
преходна национална помощ. Тя не е
необвързана с производството за 2019
г., а с изкупеното и премирано в ре-
ферентния период 2007-2009 г. коли-
чество тютюн по сортови групи.

За сорт "Басми", тютюнопроизво-
дители с количества до 1 тон включи-
телно ще получат по 2,18 лв./кг (1,41
лв. + 0,77лв.). За над 1 тон до 2 тона
включително ставката ще е 2,12 лв./
кг (1,41 лв. + 0,71 лв.), а за над 2 тона
- по 1,41 лв./кг. За сорт "Каба Кулак"

заплащането ще е по 1,11 лв./кг, за
"Бърлей" - по 0,81 лв./кг и за "Виржи-
ния" - по 0,64 лв./кг.

77 млн. лева ще вземат тютюноп-
роизводителите по схемата за пре-
ходна национална помощ за тютюн
за 2019 г. Право на подпомагане имат
земеделски стопани, които са отглеж-
дали тютюн през поне една от годи-
ните, включени в референтния пери-
од 2007 - 2009 г. Продукцията им след-
ва да е изкупена и премирана по ре-
да на Закона за тютюна и тютюневи-
те изделия (ЗТТИ).

Допустими за участие в схемата
са тютюнопроизводителите, които про-
дължават да извършват земеделска

Îùå 12,9 ìëí. ëâ. çà ìëàäèòå
ôåðìåðè ïî ïîäìÿðêà 6.1

С допълнителни 12,9 млн.
лева ще разполага бюдже-
тът по подмярка 6.1 "Старто-
ва помощ за млади земедел-
ски стопани" от Програмата
за развитие на селските ра-
йони (ПРСР) 2014-2020 г.
Средствата се осигуряват по
силата на заповед на зам.-
министъра на земеделието д-
р Лозана Василева, която е
ръководител на Управлява-
щия орган по ПРСР. "Млади-
те фермери са акцент в по-
литиките на подкрепа в нас-

тоящия програмен период.
Такива ще бъдат и в следва-
щия", коментира зам.-минис-
тър Василева.

С допълнителния финан-
сов ресурс средствата по
процедурата надхвърлят 55,9
млн. лв. До момента подпи-
саните договори с млади зе-
меделски стопани по под-
мярката са 853 броя. Сега
се създава възможност за
сключване допълнително на
поне още 260 договора. Така
броят на младите фермери,

които ще получат финансо-
ва подкрепа от ПРСР, веро-
ятно ще надхвърли 1100. Под-
помагането, което ще полу-

чи всеки от тях, ще бъде в
размер на 25 хил. евро, уточ-
ниха от аграрното министер-
ство. ç

дейност. Те трябва да регистрирани
като земеделски стопани или да са
вписани в базата данни на произво-
дителите на тютюн. Друго условие, ко-
ето им дава основание да получат суб-
сидии по схемата, е да са собствени-
ци на животно, животновъден обект
или пчелно семейство, регистрирани
в системата на БАБХ. И третото усло-
вие - е да са регистрирали правно
основание за най-малко 0,1 ха. ç
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Енергийният баланс на
България е застрашен,
заяви в ефира на bTV
експертът по енергетика
проф. Георги Касчиев, като
добави, че мощността на
ТЕЦ "Марица-изток 2" не
може да бъде заместена от
АЕЦ "Белене". По неговите
думи България не може да
не участва в "Зелената
сделка". "Зелената сделка"
не изисква да се затворят
топлоелектрическите
централи в България, "но
смисълът на европейските
регламенти е такъв", заяви
Касчиев.

Според него България и
нейните управляващи са
изпуснали много възмож-
ности по отношение на
"Зелената сделка" на
Европейската комисия
(ЕК). Касчиев посочи, че
всичко започва през 2014 г.
В резултат на изследване
на енергийния баланс ЕК
прие "механизми за резер-
виране на капацитет", както
и регламенти за подпома-
гане на въглищните центра-
ли в най-силно зависимите
от изкопаемите твърди
горива страни.

Експертът припомни, че
още в началото на 2016 г.
Полшла и други страни

ÀÅÖ "Áåëåíå" íÿìà äà ìîæå äà ïîêðèå ëèïñâàùèòå ìîùíîñòè íà ÒÅÖ
"Ìàðèöà-èçòîê 2", ïîä÷åðòà åíåðãèéíèÿò åêñïåðò

Щастливи ли сме бълга-
рите и какво ни кара да се
чувстваме по този начин?
През 2018 г. по инициатива
на сп. "Мениджър" в Бълга-
рия бе реализирано нацио-
нално представително про-
учване, чиято изследовател-
ска цел бе да конструира по
стандартизирана и пробира-
на в цял свят методика Ин-
декс на щастието.

За основа на въпросника
е използвана последната
версия на The Happiness
Alliance от 2018 г., който се
състои от 12 секции и демог-
рафия: Скала за субективно
благосъстояние (известна ка-
то Стълба на Кантрил), удов-
летвореност от живота, пси-
хично здраве, физическо
здраве, баланс на времето,
достъп до култура, изкуство,
учене през целия живот, мес-

Премиерът Бойко Бори-
сов, регионалният минис-
тър Петя Аврамова и пред-
ставители на Агенция "Път-
на инфраструктура" ще бъ-
дат изслушани днес в На-
родното събрание във
връзка с предстоящото въ-
веждане на тол система-
та, решиха вчера депута-
тите по настояване на
БСП.  "От вчера става яс-
но, че и даже тези устрой-
ства, които превозвачите
трябва да ползват, ги ня-
ма и ще трябва да попъл-
ват пътни карти, която от-
нема всяка по 7-8 минути
за попълване, а превоз-
вачите попълват такива по
5-6 на ден, т. е. затрудне-
нието и хаосът, който

Ïðîó÷âàíå: Ïðåç 2019 ã. íàé-äîâîëíè ñìå áèëè îò ðàáîòàòà ñè

Äåïóòàòèòå
ïðèâèêâàò
äíåñ Áîðèñîâ è
Àâðàìîâà çà
òîë ñèñòåìàòà

Ïðîô. Ãåîðãè Êàñ÷èåâ: Åíåðãèéíèÿò
áàëàíñ íà Áúëãàðèÿ å çàñòðàøåí

Тегленето на кредити от
небанкови финансови инс-
титуции е действие, което
половината българи са
предприемали поне веднъж
в живота си. 20% са го пра-
вили веднъж, а 31% пове-
че пъти. Хората на възраст
между 35 и 44 години са
най-активните потребители
на този вид услуги. Това по-
казват данните от прове-

Ïîëîâèíàòà áúëãàðè ñà òåãëèëè êðåäèòè îò íåáàíêîâè èíñòèòóöèè

дено онлайн проучване на
Nielsen Admosphere Bulgaria
и Български национален
панел.

Около 63% от респон-
дентите между 35 и 44 го-
дини са теглили кредит от
небанкова финансова инс-
титуция в някакъв момент
от живота си. За остана-
лите възрастови групи
стойностите варират меж-
ду 44% и 49%.

38% от участниците в из-
следването заявили, че ха-
ресват възможността да

кандидатстваха по тези
мерки. През февруари
2018 г. се подписват първи-
те шест договора, включ-
ващи страни като Италия,
Полша, Гърция, Германия,
Белгия. "Например Полша
подписва такъв договор за
своите централи, включи-
телно за още четири,
които се строят", подчерта
Касчиев.

През март в България
беше направен дискусио-
нен форум относно проек-
та "Белене", след който
"излязохме с обръщение"
към управляващите, в
което се посочва, че е
необходимо да се положат
максимални усилия за
защита на дълговременната
работа на въглищните
централи, добави Касчиев.
"Доколкото е известно,

миналата година, октомври
или ноември, е изпратен
пакет от документи до ЕК
за започване на процедура
за централите. Какво се
съдържа в документите,
изглежда, че това е една
от най-силно пазените
тайни, защото никой не
знае", коментира още
експертът.

Касчиев посочи, че през
2019 г., юни месец, се
подписва регламент 943,
който влиза в сила от юли
миналата година. Според
него всички централи,
които отделят въглеродни
емисии, няма да получават
държавна помощ под
никаква форма. "В следва-
щата алинея се уточнява,
че това не важи за онези
централи, за които догово-
рите са подписани до 31

декември миналата година.
Това значи, че големите
възможности вече са
изпуснати", заяви Касчиев.
Според него това, което
сега може да се договори,
е да се подпише споразу-
мение за "някаква" финан-
сова помощ за държавната
ТЕЦ или за механизми за
капацитет в други области.

Поскъпването на еми-
сиите не означава автома-
тично затваряне на въг-
лищните централи, добави
Касчиев, тъй като прик-
лючването на работата на
централите зависи и от
цената на електроенергия-
та в съседните страни. Но
най-вероятният сценарий
е въглищните централи да
не оцелеят в тези усло-
вия. "Времето минава и
ако продължаваме по
същия начин, България ще
изпусне възможностите за
финансиране на нови
проекти и подпомагане на
въглищните мощности",
подчерта Касчиев.

Той подчерта, че АЕЦ
"Белене" няма да бъде
осъществен заради сериоз-
ните препятствия пред
осъществяването на проек-
та, в това число и заведе-
ното дело относно решени-
ето на правителството от
юни 2018 г. ç

Åäèíñòâåíî èíäåêñúò íà êà÷åñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà ñå å ïîíèæèë

теглят малка сума пари за
кратък период, а 32% ха-
ресват улеснените условия
за получаване на кредит,
бързото договаряне и въз-
можността за подаване на
заявка по всяко време. От
друга страна, според 75%
от респондентите най-голе-
мият недостатък на тези
кредити е високата им лих-
ва. ç

тна общност/включеност и
жизненост, социална подкре-
па, качество на околната
среда, управление, стандарт
на живот, работа.

Данните през 2018 и 2019
г. показват, че индикаторите
за психично и физическо
здраве, както и удовлетво-
реност от живота през 2019
г. са се повишили, тоест хо-
рата са по-доволни през 2019
г., отколкото през 2018 г. Хо-
рата, смятащи, че са удов-
летворени от живота през
2019 г., са 62,3%, а през 2018
г. са 61,5%. В работата си,
достъпа до култура и стан-
дарта на живота доволните
през 2019 г. отново са пове-
че от тези през 2018 г. Един-
ствено индексът на качест-
вото на околната среда се е
понижил през 2019 г. спря-
мо 2018 г., като в последна-

та година е 49,6%, а през
2018 г. е бил 51,1%.

"За света 2019-а не беше
добра година. Има значим
спад по всичките показате-
ли на индекса като цяло.
България от тази гледна
точка се движи леко в об-
ратна посока", каза пред
бТВ социологът Живко Ге-
оргиев. Най-значимото по-
добрение е в критерия
"Удовлетвореност от рабо-
та". По думите на Георгиев
това се дължи на факта, че
има известна стабилизация
на пазара на труда и из-

вестен ръст на доходите.
"Най-важните индикатори

са средата, което включва
социална и околна среда, ин-
тегрираност на общностите,
достъп до образование и кул-
тура, удовлетвореност на ра-
ботното място", коментира
Елица Николова, главен ре-
дактор на сп. "Мениджър".

"За мен е много важно да
дадем оценка на всички те-
зи фактори, защото разгово-
рът за благополучието вина-
ги се свързва с икономичес-
кото развитие. Точно когато
разгледаме подробно тези
фактори и им дадем ясна
оценка, можем много по-це-
ленасочено и ефективно да
действаме в тези области.
Отправяме послание не са-
мо към институциите, но и
към бизнеса", каза още Ни-
колова. ç

предстои на 1 март, свър-
зан с въвеждането на тол
системата, е пълен", каза
депутатът от БСП Георги
Свиленски, цитиран от
БНР.
Александър Ненков от

ГЕРБ предложи в изслуш-
ването на участват регио-
налният министър Петя Ав-
рамова, председателят на
Агенция "Пътна инфраст-
руктура" Георги Терзийски
и директорът на дирекция
"Тол управление" Олег Асе-
нов. Ненков припомни за
положените усилия за въ-
веждане на тол система-
та, но не изключи да въз-
никнат и проблеми.
Междувременно Магда-

лена Милтенова, предсе-
дател на Конфедерацията
на автобусните превозва-
чи, обяви в ефира на На-
ционалното радио, че ед-
ва една десета от общия
брой лицензирани превоз-
ни средства са оборудва-
ни с бордови устройства
за тол системата. "Дори да
прием всички условия,
технически е невъзможно
до 1 март, когато систе-
мата ще стартира, да обо-
рудваме 70 хил. превозни
средства", каза тя. От кон-
федерацията се надяват
прилагане на един смесен
вариант на системата в
рамките на "някакъв пре-
ходен период". ç
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Денят на жената в кооперативните
хотели от верига

„КООП-Вашето място за почивка“

До член-кооператорите на
ПК "Централ КООП" гр. София

П О К А Н А

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за коопераци-
ите и чл. 23, ал. 1 и 2 от Устава на ПК "Централ КООП"
и решение от 28.02.2019 г. на Управителния съвет на
кооперацията

СВИКВА
Редовно отчетно-изборно общо събрание на
ПК "Централ КООП", гр. София при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на нови членове на кооперацията.

Прекратяване на членството в кооперацията.
2. Отчет на Управителния съвет за годишната дей-

ност на кооперацията.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 г.

Вземане на решение за разпределение на печалбата.
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на

Управителния съвет и годишния финансов отчет. Док-
лад за контролната дейност през 2019 г.

5. Освобождаване на председателя на кооперация-
та, членовете на управителния съвет и контролния съ-
вет на ПК "Централ КООП", гр. София.

6. Избор на председател на кооперацията, членове
на управителния съвет и на контролния съвет на ПК
"Централ КООП", гр. София.

7. Избор на пълномощници за Общото събрание
на кооперативен съюз "КООП микс", гр. София.

Общото събрание на ПК "Централ КООП", гр. София
ще се проведе на 18.03.2020 г. от 09:30 ч. в заседа-
телната зала на 14-ти етаж в сградата на Централен
кооперативен съюз, находяща се в гр. София, ул. Г.С.
Раковски" № 99.

Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете на кооперацията в седалището на коопера-
цията всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа.

ДО
ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ
НА РПК "НАРКООП-2000"
ГР. СИЛИСТРА

П О К А Н А

На основание чл. 16, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за
кооперациите и чл. 20, ал. 1 от Устава на РПК "Нар-
кооп-2000", Управителният съвет на кооперацията с
решение на свое заседание от 18.02.2020 г. свиква
годишно отчетно събрание, което ще се проведе на
31.03.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала на
РКС Силистра, ул. "Добруджа" № 1 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
Докл.: член на УС

2. Приемане отчетния доклад на Управителния съвет
за дейността на РПК "Наркооп-2000" и "КООП" ЕООД
гр. Силистра през 2019 г.

       Докл.: председателят на УС
3. Приемане годишния финансов отчет на РПК"Нар-

кооп-2000" и "КООП"ЕООД гр. Силистра за 2019 г.
Докл.: Председателят на УС

4. Отчет за дейността на Контролния съвет през
2019 г.

Докл.: Председателят на КС
5. Освобождаване от отговорност - председателя,

членовете на УС и КС на кооперацията за дейността
им през 2019 г.

Докл. Председателят на събранието
6. Избор на пълномощници за Общото събрание

на РКС-Силистра.
Докл.: Председателят на събранието

При липса на кворум на основание чл. 17, ал. 2 от
Закона за кооперациите събранието ще бъде проведе-
но на същото място, при същия дневен ред един час
по късно след обявения час, а именно от 11:00 ч.
независимо от броя на пълномощниците.

Всички материали по дневния ред са на разположе-
ние на кооператорите в офис на РПК "Наркооп-2000"
- гр. Силистра, ул. "Добруджа" №1 всеки работен ден

от 8:00 ч. до 17:00 ч.
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Ñðåùó ñèñòåìàòà. Â áèòêà
çà ñâîáîäíîòî ñëîâî

Намирах се в Кабул,
когато през 2010 г. Джули-
ан Асанж и WikiLeaks
публикуваха огромния
архив от класифицирани
правителствени документи
на САЩ, разкриващи как
Вашингтон реално гледа
на случващото се по
света. Бях особено заин-
тересован от едно от тези
разкрития, дошло под
формата на видео, което
Пентагонът не отказал да
публикува въпреки отпра-
веното искане по Закона
за свободен достъп до
информация.

Когато WikiLeaks публи-
кува кадрите, стана оче-
видно защо щатските
генерали са искали да ги
държат в тайна. Аз бях в
Багдад три години по-
рано, когато щатски
хеликоптер стреля с
картечници и ракети по
група цивилни, за които
пилотите твърдяха, че са
бунтовници, убивайки и
ранявайки много от тях.

Журналистите в Ирак
не вярваха на твърдения-
та на американските
военни, тъй като сред
убитите бяха и двама
репортери от агенция
Reuters. Не изглеждаше
вероятно и бунтовници да
се разхождат на открито
с оръжията си, докато
щурмови хеликоптер
"Апачи" лети над главите
им.

Но не можехме да
докажем нищо, преди
WikiLeaks да публикуват
видеото от камерите на
хеликоптера.

До ден днешен кадри-
те успяват да предиз-
викат шок.

Докато ловуват плячка-
та си, включително хора,
дошли да помагат на
ранените, пилотите само-
доволно подмятат реплики
като: "О, да, виж ги тия
мъртви копелета" и "Ха-ха,
как ги целнах". Всеки,
който се интересува защо
САЩ се провалиха в Ирак,
трябва да изгледа това.

Разкритията на
WikiLeaks през 2010 и 2016
г. са днешен еквивалент
на публикуваните през
1971 г. от Даниел Елсберг
документи на Пентагона,
които свалиха маската на
историята за ролята на
САЩ във Виетнамската
война. Те са дори още по-
важни, защото имат по-
голям обхват и дават
представа как властите в
САЩ виждат света.

на, много малко журна-
листи, изглежда, са наяс-
но с това.

Само че причината
Асанж да е заплашен с
екстрадиране в САЩ няма
нищо общо с това, което
може да се е случило в
Швеция. Всички обвине-
ния срещу него са свърза-
ни с разкриването на
държавни тайни -

нещо, което всички
журналисти трябва да
се стремят да правят
и което мнозина във
Великобритания и САЩ са
правили, без да се прев-
ръщат в обект на офици-
ални репресии.

Сравнете нетърпението
на британските власти да
задържат Асанж с абсо-
лютната им липса на
интерес да разкрият кой е
предоставил на вестник
Mail on Sunday секретните
грами на британския
посланик в САЩ Ким
Дароч през миналата
година. Негативните
коментари по адрес на
Доналд Тръмп провокира-
ха гневна реакция на
президента и посланикът
бе принуден да подаде
оставка.

Асанж разкри пред
обществеността информа-
ция за дейности на щатс-
ките власти, които са по-
значителни от разкрития-
та на пентагонските
документи. Затова той
бива преследван така
неумолимо, а наказанието
му е неимоверно по-
жестоко от всичко, поне-
сено от Даниел Елсберг.

Îñíîâàòåëÿò íà WikiLeaks Äæóëèàí Àñàíæ íàïðàâè òîâà,
êúì êîåòî òðÿáâà äà ñå ñòðåìÿò âñè÷êè æóðíàëèñòè

Разкритията на
WikiLeaks вероятно
бяха най-големият
журналистически удар
в историята.

Вестници като The New
York Times разпознаха
това и им отделиха огром-
но внимание на страници-
те си. Тяхната важност бе
потвърдена и от яростта
на щатските служби за
сигурност и задграничните
им съюзници, както и от
бясната решимост, с която
започнаха да преследват
съоснователя на WikiLeaks
Джулиан Асанж.

Даниел Елсберг с
право е третиран като
герой, разкрил истината
за Виетнам. Но Асанж,
чиито действия си прили-
чат много с тези на
Елсберг, в момента е
държан в затова с макси-
мална сигурност Белмарш
в Лондон. Тази седмица
има изслушване пред
съда, който ще реши дали
той ще бъде екстрадиран
в САЩ заради обвинения-
та в шпионаж. Ако Асанж
бъде екстрадиран, има
голям шанс да бъде
осъден на до 175 години
по Закона против шпиона-
жа от 1917 г.

Откакто Асанж органи-
зира разгласяването на
документите през
WikiLeaks, той се превър-
на в цел на многобройни
опити да бъде дискредити-
ран или най-малкото да
бъдат размътени водите
на неговия случай, който
би трябвало да се свежда
единствено до свободата
на словото.

Първият опит за демо-
низиране на Асанж
дойде веднага след
публикуването на
документите
- твърденията, че това ще
коства живота на хора,
чиито имена се спомена-
ват в материалите. Влас-
тите в САЩ все още
продължават да твърдят,
че WikiLeaks са изложили
животи на риск, макар
никога да не са предста-
вили доказателства за
това.

Даже напротив - екс-
пертът по контраразузна-
ване, който ръководеше
разследването на Пента-
гона за ефекта от разкри-
тията, призна през 2013 г.,
че не е имало дори и
един случай на човек,

убит от вражески сили
вследствие на направено-
то от WikiLeaks. Бригаден
генерал Робърт Кар,
ръководител на специал-
ната група за преглед на
информация на Пентагона,
заяви по време на съдеб-
но изслушване срещу
Челси Манинг, че първона-
чалните твърдения за убит
от талибаните в Афганис-
тан човек не са били
верни. "Името на тази
личност не е споменато в
разкритите документи",
призна той.

В деня, в който
WikiLeaks публикуваха
документите през 2010 г.,
аз имах насрочена среща
с официален представител
на САЩ. Той ме попита с
какъв код са обозначени
изтеклите книжа. Когато
му го прочетох, той отх-
върли идеята, че това са
най-дълбоките тайни на
американската държава.

По-късно научих защо
той реагира толкова
спокойно. Базата данни,
от която Манинг изтегля
документите, е наречена
SIPRNet (Secret Internet
Protocol Router) - интернет
системата, използвана от
армията на САЩ. След
атентатите на 11 септемв-
ри тя е използвана, за да
се подсигури, че налична-
та конфиденциална инфор-
мация е достъпна за
всички държавни служби.
Броят на хората с такова
ниво на достъп до секрет-
на информация, което им
дава теоретична възмож-
ност да ползват SIPRNet,
е бил около 3 млн. (макар
че броят на разполагащи-
те с правилната парола
трябва да е бил много по-
малък, но също значите-
лен).

Властите в САЩ не са

толкова наивни, че да
вкарват истински тайни в
система, отворена за
толкова много хора,
включително нископоста-
вен сержант като Манинг.
Чувствителни материали
от военни аташета и
подобни източници са
пращани по алтернативни,
по-добре подсигурени
канали. Ако службите за
сигурност на САЩ използ-
ваха система като SIPRNet
за обозначаване на
индивиди, чийто живот би
бил в опасност, ако само-
личността им бъде разк-
рита, бързо щяха да
останат без новобранци.

Фалшивите обвинения,
че заради WikiLeaks са
били убити или е можело
да бъдат убити хора,
накърниха образа на
Асанж. Много по-сериозни
вреди нанесоха обвинени-
ята срещу него за изна-
силване и сексуален
тормоз на две жени в
Швеция, които се появиха
през 2010 г. Той винаги е
отричал обвиненията, но
те го обрекоха да има
постоянен статут на парий
в очите на мнозина.
Шведската прокуратура
прекратиха разследвания-
та за изнасилване през
миналата година, но това
не промени нищо за
онези, според които всяко
нещо, което Асанж прави
или казва, е опетнено и
че разкритията на
WikiLeaks са само перифе-
рен проблем. Много
медии считат персоната
на Асанж и твърденията
за поведението му за
единствената история,
която си струва да бъде
отразявана. Макар инфор-
мацията за  SIPRNet и
признанията на генерал
Кар да са публични отдав-

Патрик КОКБЪРН,
Independent

Превод: "Барикада"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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- България е пета в ЕС по бързо
растящи цени, според данни на Еврос-
тат у нас те, цените, растат вече чети-
ри поредни месеца, при това с увелича-
ваща се скорост. Заключенията на
Евростат съвпадат с препоръката на
еврокомисаря Валдис Домбровскис, че
страната ни ще трябва да въведе
мониторинг на цените в годините
преди и веднага след въвеждане на
еврото, за да се гарантира, че няма да
има ръст на инфлацията и да се огра-
ничат възможностите за спекулации от
страна на търговците. Подсигуряват ли
се авансово търговците с високи цени
преди влизането ни в преддверието на
Еврозоната, та когато стигнем до
въпросния мониторинг, те, цените, вече
да са достатъчно изгодно за тях висо-
ки?

-  Ако обобщаваме, ще е първо, не
съвсем полезно и не съвсем точно. Но
това, което се наблюдава през послед-
ните години до 2019-а, е доста умерена
инфлация, а някои години просто
минахме и без инфлация. 2019 г. обаче
е показателна, че ние увеличихме
инфлацията, и то по шампионски
начин - нещо, което в ЕС не се тълкува
добре, тъй като стандартите, които са
възприети и които се прилагат масово,
са следните: инфлация допустима в
рамките до 2% годишно, и то общата
потребителска кошница, докато в Бълга-
рия инфлацията 2019 г., а и началото
на тази година януари, тъй като имаме
отчети вече и за януари, инфлацията
надмина 3% на годишна база и е
напълно възможно да продължи да
върви нагоре. Т. е. динамиката на
цените в много отношения изглежда
необоснована, тъй като суровините,
материалите, които се използват, нямат
особено нарастване на разходите,
включително и работните заплати като
дял от добавената стойност. Следовател-
но има пълзене, малко по-малко със
стотинка, със стотинки в различни
продукти, които оскъпяват крайния
продукт. И в крайния случай, не толко-
ва търговците, колкото производители-
те, но разбира се, и търговците, използ-
ват този ефект, повишават цените.
Разбира се, за да покрият не само
разходите, но за да имат и по-голяма
печалба.

- С печалбата ли да си обясним
повишаването на цените?

- Брутната добавена стойност съдър-
жа най-малко два важни елемента -
единият е работните заплати, брутни,
които се плащат. И вторият, това е
печалбата. Що се отнася до работните
заплати, те нарастват също и като
абсолютна маса, и като дял от добаве-
ната стойност. Но печалбата също
започва да се увеличава в някои про-
дукти, в някои производства, така че
печалбата в края на краищата е моти-
виращият фактор при капиталистическа
пазарна икономика. Докато, забележете,
работните заплати са разход за всеки
обикновен капиталист. Или за всеки,
както ги наричаме в България, бизнес-
мен. Затова стремежът на бизнеса е,
ако може, да сдържа заплатите, ако
може, да увеличи даже работното време
и работните дни, но печалбата да расте
трайно. Очевидно стремежът към печал-

Проф. Боян
ДУРАНКЕВ,

икономист

Стремежът
на бизнеса
е, ако може,
да сдържа
заплатите,
ако може,
да увеличи
работното
време и
работните
дни, но
печалбата
да расте
трайно

Èíôëàöèÿòà ðàñòå øàìïèîíñêè,
ñðåäíàòà êëàñà èçòúíÿâà,
áåäíèòå âñå ïîâå÷å ñå ëèøàâàò

ба в момента в България е основният
мотивиращ фактор.

- Проф. Дуранкев, аз обаче пак не
мога да се отърва от това подозрение,
че търговците авансово се подсигуряват
с високи цени. Авансово се подсигуря-
ват заплатите и това е спекулативно.
Така че докато стигнем до въпросния
мониторинг, който очевидно ще трябва
да въведем върху потребителските цени,
вече те да са достатъчно изгодни и
високи. Не мога да се отърва от тази
подозрителност, проф. Дуранкев.

- Да добавим и производителите,
защото и те имат мощен интерес да
повишават печалбите си. Така че, тръг-
вайки снежната топка от едно място, в
края се превръща в инфлационна лави-
на, даже повишение на голяма част от
цените на малката потребителска кошни-
ца, което удря обикновените хора. Сред-
ната класа изтънява, докато долната
класа, става дума за доходите, по-малко
може да купува от нещата, които е
купувала преди. За това в такива случаи
е препоръчително правителството да
подсигури растеж на минималните
доходи поне, в т. ч. и пенсиите, които да
се инвестират с ръста на цените по
линия на малката потребителска кошни-
ца. И ако държавата е в икономически
растеж, това е напълно възможно. И
даже е наложително точно това индекси-
ране на минималните доходи да бъде по-
високо, отколкото е индексът на цените.
В случая това означава не по-малко от
4% да се увеличат минималните пенсии,
минималните доходи, минималните
детски добавки и т. н. Още повече че се
кълнем, че бюджетът винаги всяка
година се преизпълнява.

- Проф. Дуранкев, как може да се
овладее този механизъм, преди инфла-
цията да се е превърнала в галопира-
ща?

- Да се надяваме, че тази година ще
има известно успокоение на инфлация-
та, въпреки че това, което може да се
очаква по линия на тази епидемия от
коронавируса, е много вероятно инфла-
цията даже да се увеличи и ръстът на
цените, да го кажем направо, да бъде
по-висок. Тъй като на много места по
света вече започнаха да се отказват от

поръчки, да намаляват поръчките,
които се правят, след като донякъде се
въвеждат и нови шенгенски граници не
само в Европа. Със сигурност ще се
ограничи в България търговията на
дребно на китайски стоки. Със сигур-
ност тази година хотелиерството и
ресторантьорството ще пострадат. И
при по-малко клиенти със сигурност,
обратно казано, производители и
търговци ще гледат да компенсират
загубите и това, което ще пропуснат
като ползи.

- Т.е. ще вдигнат цените на стоките?
- Т.е. вдигане на цените на стоките

по най-различни причини и колкото и
да е неприятно да го кажем, никое
правителство не може да задържи това
нещо. И същевременно от бизнеса ще
искат колкото се може по-евтина енер-
гия и по-евтин газ, колкото може по-
евтини суровини от чужбина.

- При това положение вие прогнози-
рате увеличаване на цените през
лятото с колко процента?

- Ако се продължи епидемията на
коронавируса, той вече е в Европа
също - Италия е типичен пример, и
ако наистина настане паника и ако
наистина хората започнат да се запася-
ват като в Италия с хранителни про-
дукти, с други стоки, то е напълно
възможно тази година да надминем
индекса на цените от предходната
година. Т. е. да скочим чувствително
над 4%. Два пъти повече от допустимо-
то, това ако позволите, само да кажа.

- Два пъти повече от допустимото?
- От 2%, да.
- Проф. Дуранкев, гледах заснети

кадри от магазини в Италия. Вече в
отделни градове паниката е започнала.
Рафтовете са празни, кошници в
магазини за зеленчуци са празни. И
това презапасяване, изкупуване на
всичко, което има като храни, дали
няма да повлияе и може ли да достиг-
не и до България?

- Не се съмнявам, че това нещо,
иска или не иска, ще дойде в България,
защото всеки, който прави планове за
своето семейство и за самия себе си,
със сигурност ще помисли и за въз-
можната карантина и за възможното
поява и в България на така наречените
празни рафтове, за които споменахте и
вие. За това може би хората ще започ-
нат да се запасяват поне за 10 дни да
имат хранителни продукти, стоки от
първа необходимост, медицински
препарати и други неща, с които да се
защитават. И ако не се овладее епиде-
мията от коронавируса, е напълно
възможно и в България това нещо да
се случи. Това е един от така наречени-
те черни лебеди, причини които се
появяват, които не са били прогнозира-
ни и очаквани. Да се надяваме все пак,
че това нещо няма да се случи. Но все
пак заплахата е голяма.

- Заплахата е голяма и на този етап
няма регулатор, който да овладее
растежа на цените? Това ли е заключе-
нието?

- Няма регулатор, който да се справи
с тази сложна ситуация и с "черния
лебед", наречен коронавирус.

От Радио "Фокус"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)



Година XIII. Брой 8. 27 февруари 2020ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

ÑÀÌÎÅÄ
� 15

Áèîôèëèÿòà - ìîäåðíîòî åêî òå÷åíèå

� 10



ЗЕМЯ 27 ФЕВРУАРИ 2020

ЧЕТВЪРТЪК

приложение

ЗА ДОМА10. ÏÎËÅÇÍÎ

Какво е биофилия? И как
можем да възприемем ос-
новните принципи на био-
филния дизайн в домовете
си? Ето кои са предимства-
та на това модно течение:

Тъжно е, че в съвремения
свят, все по-рядко усещаме
невероятните ползи от досе-
га с природата, прекарвай-
ки голяма част от времето
си в затворени пространст-
вата.

Всъщност проучванията
сочат, че прекарваме 90% от
живота си на закрито, зао-
биколени от геометрични
фигури и твърди линии, къ-
дето качеството на въздуха
е до пет пъти по-лошо, от-
колкото на открито, бомбар-
дирано от стреса от ежедне-
вието ни, работата или тех-
нологиите.

Не е нужно, обаче, да се
примиряваме с това поло-
жение. Домовете ни са най-
важните пространства в на-
шия живот и оказват огром-
но влияние върху здравето

Спестете пари
Спестете пари и се чувствайте по-

щастливи и здрави, като приложи-
те следващите еко съвети във ваше-
то домакинството:

Да живеем екосъобразно вече не
е просто една от многото модерни
тенденции, то е наше задължение.
Освен това наистина изкушаваща
е мисълта, че само с няколко прос-
ти промени в решаването на ежед-
невните домакински задачи, може да
спестим завидна сума пари. Вижте
кои са 5-те еко съвета, които ще про-
менят домакинството ви:

Интелигентна консумация на во-
да. Всички знаем, че докато се са-
пунисваме по време на душ или ми-
ем зъбите си трябва да спираме во-
дата, за да не я прахосваме.

Важен навик, който освен от пол-
за за природата е от помощ и за
спестяване от сметките. Освен това
обаче течовете са друга потенциал-
на заплаха за набъбване на разхо-
дите за вода. Капещата вода от раз-
валеното кранче може да прибавя
до 0.5 кубика вода на седмица към
месечната ви сметка. Стряскащо, на-
ли? Ето защо е важно да си създа-
дете навика да проверявате редовно
всички тела (включително тръбите
под мивки), тъй като течовете мо-

Биофилията - модерното еко течение

и щастието ни. Следвайки
концепция, наречена биофи-
лия, можем да проектираме
малко от магията на приро-
дата обратно в живота си.

Биофилия (от гръцки лю-
бов към природата) обясня-
ва вроденото ни привлича-
не към природния свят и
признава способността му да
действа като положителна

сила, подобрявайки физичес-
кото и психическото ни бла-
гополучие и ни поставя в по-
спокойно, открито и опти-
мистично състояние на ума.

Концепцията е разработе-
на в това, което сега позна-
ваме като биофилен дизайн
- набор от принципи, които
имат за цел да подобрят
връзката ни с природата ка-

то начин за намаляване на
стреса.

Тя включва максимално
използване на сетивни еле-
менти от природата, като
усещането за чист въздух и
звука на водата. Става дума
и за въвеждане наестестве-
ни материали, цветове, тек-
стури, шарки и дори техно-
логии, които предизвикват
усещане за природата и не
забравяме, че нашите домо-
ве трябва да имат простран-
ства, които ни зареждат с
енергия, стимулират и свър-
зват помежду си, като съ-
щевременно ни успокояват,
релаксират и възстановяват.

 За да опитате и вие чу-
дотворния ефект на биофил-
ния дизайн, ви предлагаме
няколко лесни стъпки, с ко-
ито да оформите интериора
на дома си:
� Възползвайте се макси-

мално от наличната естест-
вена светлина, като поддър-
жате прозорците си чисти и
откривате щори и завеси, ко-

гато не са ви необходими.
� Добавете зеленина в

саксии, поставете растения
във всяка стая, разчупете
пространството с такива ви-
сящи от тавана и си съз-
дайте малка билкова гради-
на на перваза на кухнята.
� Включете естествени

цветове и шарки - тези, ко-
ито ви напомнят за поло-
жителни преживявания, ко-
ито може да сте имали сред
природата. Сините нюанси
ще бъдат успокояващи, зе-
лените ободряващи, а жъл-
тите затоплящи и социални.
�Използвайте естествено

дърво, за да добавите тексту-
ра върху мебели, подови нас-
тилки или стенни панели.
� Възползвайте се макси-

мално от сензорните прост-
ранства, каквото е банята,
като използвате текстурни
контрасти. Например комби-
нирайте пухкави кърпи с
хладни мраморни плочки,
както и нежно осветление и
успокояващи аромати.

гат да останат скрити.
Обърнете специално внимание на

програмата на пералната машина.
Замислете се, коя е програмата на
вашата пералня, която използвате
най-често? Бързите програми обик-
новено са най-икономични и пре-
поръчвани, тъй като траят около 30
минути и перат на ниски градуси,
което автоматично означава песте-
не на ток, вода и време. С изключе-
ние на упоритите замърсявания, то-
зи режим е подходящ за пране на
почти всякакви дрехи. Температура-
та, която избирате, също е от осно-
вополагащо значение за разхода на
машината, тъй като около 90% от
консумацията на перална машина
е причинена от нагряването на во-
дата, необходима за измиването.

Дребни неща, които да не заб-
равяте, когато сте в кухнята. Ко-
гато готвите, поставяйте капака на
всяка тенджера. Това може да ви
изглежда излишно, но всъщност то-
зи дребен детайл може да доприне-
се за намаляването на сметката за
ток или потреблението на газ. Гот-
венето на пара също е начин да
спестите време и пари, като същев-
ременно се грижите за себе си, тъй
като тази техника позволява да се
приготвят различни съставки ед-
новременно, с помощта само на
един котлон.

Забавни кухненски приспособле-
ния. Тенджерата под налягане  пък
е полезен инструмент, особено що
се отнася до готвене на бобови кул-
тури. Тя помага за намаляване на
времето за готвене и на потребле-
ние наполовина. Благодарение на
добрата си проводимост, която им
осигурява бързо загряване, медните
тигани също са ценни помощници
при пестенето на ток.

Редуцирайте количеството на из-
ползваните препарати. Често сме
склонни да прекаляваме с количест-
вото на почистващите гелове, пре-
парати за миене на чинии и т.н.,
когато в действителност препоръчи-
телните дози са също толкова ефек-
тивни и освен това са от полза за
здравето и джоба ви.

Килимът е особен момент
в декорацията на дома, тъй
като освен визуална, изпъл-
нява и подчертано практи-
ческа функция. Поради тази
причина има няколко аспек-
та, които трябва да се съоб-
разят с характеристиките на
стаята - материя, размер,
цвят и декорация.

Изборът на материя е
пряко свързан с разположе-
нието на килима - напри-
мер за дневна или детска
стая (където се очаква вър-
ху килима да се стъпва чес-
то и интензивно) е по-добре
да се подбере килим с къси
влакна - този тип настилки
са по-устойчиви на износ-
ване. Меките килими с дъл-
ги влакна са подходящи за
шумоизолиране, освен това
създават усещане за уют,
топлина и мекота при допир.

Приемайки това ново правило в
домакинството, ще откриете неверо-
ятни ползи, както по отношение на
намаляването на парите, отделяни
за такъв тип покупки, така и на
околната среда. Ако разполагате със
съдомиялна машина, поставяйте по
половин таблетка вместо цяла. По
този начин ще избегнете полепва-
нето на остатъци от препарата и
уредът ще имат по-дълъг живот, без
да правите компромиси с чистотата
и блясъка на съдовете.

Преразглеждане на употребата на
натрупаните уреди. Колко от уреди-
те, които притежавате, са ви наис-
тина полезни? Често се случва да
трупаме всевъзможни уреди, като
например кухненски роботи, които
влизат в употреба веднъж месечно
или по-рядко, но стоят включени в
контакта и заемат място. Дори най-
използваните уреди като кафе ма-
шина, електрическа кана, зарядно за
телефон или лаптоп е редно да бъ-
дат изключвани от мрежата, когато
не се ползват.

Научавайки се да използваме тех-
никата около нас по разумен на-
чин, всеки човек се замисля за вли-
янието и върху околната среда и
върху неговото здраве. Нека не при-
емаме заобикалящия ни свят като
даденост, а да се грижим за негово-
то благо.

Как да изберем подходящ килим
Размерът трябва да бъде

подбран спрямо помещени-
ето и разположението на ме-
белите. Един голям килим
може да "диша" в обширно
помещение - при такава кон-
фигурация килимът ще
привлича вниманието вър-
ху себе си. Това усещане мо-
же да се засили или приглу-
ши от яркостта на цвета, а
също и от наличието (или
отсъствието) на фигурална
декорация в десена. Ако по-
мещението е по-малко, а ме-
белите са разположени пре-
димно върху килима - цве-
тът и орнаментите му ще се
добавят по-скоро към фоно-
вото усещане на стаята.
Малките килими са отлич-
ни като самостоятелни ак-
центи, както и в комбина-
ция с тапетите или пък с дру-
ги по-малки декорации.

Цветовете, нюансите и
фигуралното оформление
имат може би най-голямо от-
ношение към  индивидуал-
ността на стаята. Тук всичко
трябва да е подчинено на
личния ви вкус и усещане,
но има някои особености, с
които си струва да се запоз-
наете. Когато помещението
е просторно и  добре освете-

но, всяко едно решение е
подходящо. Трябва все пак
да имаме предвид, че прив-
личащите вниманието фигу-
ри имат способността да от-
вличат вниманието основно
върху себе си. Ако мебелите
са семпли и изчистени - та-
къв килим ще се превърне в
чудесен основен акцент в по-
мещението, но ако мебелите

сами по себе си са забеле-
жителни като цвят и форма,
то е възможно комбинация-
та да предизвика усещане за
пренасищане и дори кич.

Важен момент е основ-
ният нюанс на килима - сту-
дените цветове стоят чудесно
в добре осветени помещения,
докато ако светлината е по-
оскъдна, това може да се ком-
пенсира чрез ярките и топли
тонове. Все пак не забравяй-
те, че студените нюанси слу-
жат по-добре за фон, на кой-
то мебелите и аксесоарите
"излизат напред", докато топ-
лата гама почти винаги има
склонността да изпъква на
преден план.

Непременно разгледайте
възможно най-много комби-
нации от цветове, десени и
материи преди да се спрете
на конкретен килим. Създай-
те свой уникален интериор
за всяко едно помещение.
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Човешкото сърце е неу-
морим двигател, който ра-
боти 24 часа в денонощие-
то, 7 дни в седмицата, без
никаква почивка. Дължим на
него всяка глътка въздух.
Ето защо здравето му е от
съществена важност, ако ис-
каме да живеем дълго и про-
дуктивно. Високите темпе-
ратури го натоварват, а ако
то не е в добра кондиция,
може да ни "изостави", на-
помнят кардиолозите в на-
чалото на лятото.

Живакът в термометрите
продължава да нараства и
скоро дори хората с напъл-
но здрави сърца ще започ-
ват да се задъхват в жегата
и да им се вие свят. Има оба-
че няколко простички неща,
които всеки от нас може да
направи, за да запази в доб-
ра форма тази най-важна
помпа в организма.

На първо място е добре
човек да се откаже от незд-
равословните си навици.
Движението също е важно.
Спортуването обаче трябва
да е в ранните сутрешни ча-
сове или вечер след залез
слънце, а не в най-топлите
часове на деня. И последно,
но не и по значение, е про-
мяната в хранителния ре-
жим. Родните диетолози са
съставили списък с шест
продукта, които се грижат за
сърцето през лятото.

Ìàçíèòå ðèáè
Всички мазни риби (сьом-

гата, скумрията, пъстървата,
шарана и риба тон) са доб-
ри източници на омега-3
мастни киселини, за които
се предполага, че притежа-
ват кардиопротективни свой-
ства и антисъсирващ ефект.
Те повишат нивата на доб-
рия холестерол и намаляват
риска от внезапен сърдечен
удар при пациенти с хронич-
ни проблеми.

Мазната риба е добър из-
точник на селен и антиокси-
данти, които защитават сър-
дечносъдовата система. Пре-
поръчително е да се изяждат
най-малко две порции риба
седмично. Винаги, когато е
възможно, човек трябва да
избира прясна, а не дълбоко
замразена сьомга. Както все-
ки друг продукт, който прес-
тоява във фризерите с месе-
ци, така и рибата губи част
от ценните си качества.

Освен това, когато я взи-
маме от хладилните камери,
трябва да знаем, че тя е об-
работена със сол. Другото
нещо, върху което лекарите
обръщат внимание, е сьом-
гата да се обработва леко -
за няколко минути на грил
тиган. Желателно е също та-
ка да се сервира за вечеря,
заедно с гарнитура от прес-
ни зеленчуци.

Çåëåíèòå
çåëåí÷óöè

Всичките знаят, че за да
се здрави, трябва да консу-
мират големи количества зе-
ленчуци. Когато обаче гово-
рим конкретно за сърцето,
преобладаващата част от ме-

8 храни за здраво сърце Промяната в менюто ни спасява от
задъхване и световъртежи в жегите

нюто на всеки човек трябва
да са зелените салати, спа-
накът, целината и т.н. Те съ-
държат каротеноиди - вид ан-
тиоксиданти, които предпаз-
ват клетките от увреждане.
Богати са и на фибри, ви-
тамини и минерали.

Доказано е, че 2 порции
зеленчуци дневно намаляват
с до 25% риска от сърдечно-
съдови заболявания. А вся-
ка допълнителна порция - с
още 17%. Ето защо кардио-
лозите съветват да прибавя-
ме салата към всяко ястие,
ако не можем да се задово-
лим само с голяма порция
зеленолистни зеленчуци.

×åðâåíèòå äîìàòè
Червените домати, благо-

дарение на тяхната висока
концентрация на калий, съ-
що са добър продукт за сър-
цето. Те са страхотен източ-
ник на антиоксиданти, дори
когато са обработени. Някои
проучванията разкриват, че
ликопенът може да бъде по-
лезни за намаляване на ни-
вата на лошия холестерол,
а от там и за предотвратя-
ване на риска от инфаркт на
миокарда в най-големите же-
ги в края на пролетта и през
цялото лято.

Редовната консумация на
домати може да намали рис-
ка от сърдечносъдови забо-
лявания с до 25%. А тяхна-
та ниска калоричност ги пра-
ви чудесно допълнение към
здравословната диета. Кар-
диолозите препоръчват да се
изяжда поне по една салата
от домати на ден. Въпреки

които консумират по-малко
горски плодове.

Добрият ефект върху сър-
цето се дължи на антиокси-
дантите, които спомагат за
разширяването на кръвонос-
ните съдове и понижаване-
то на кръвното налягане.
Освен това консумацията на
една чаша плодове на ден
може да увеличи нивата на
добрия холестерол, което не-
съмнено е полезно за сър-
цето. Ето защо кардиолози-
те съветват през лятото да
се хапва купичка пресни
плодове (боровинки, ягоди,
къпини, малини и т.н.) за
закуска.

Àâîêàäîòî
Авокадо се приема от

много хора като суперхра-
на, макар това да не е дока-
зано. То съдържа почти
всичко, от което се нуждае
сърцето - диетични фибри
(разтворими и неразтвори-
ми), калий, магнезий, анти-
оксиданти, витамини С, Е
и от група В, каротиноиди
и феноли. Освен това той е
добър източник на мононе-
наситени мастни киселини,
които понижават лошия хо-
лестерол в кръвта и предот-
вратяват образуването на
кръвни съсиреци.

Кардиолозите препоръч-
ват през лятото да се добавя
по едно добре узряло авока-
до към зелената салата за
обяд. Пюрето от авокадо пък
може да се ползва като "пас-
тет" за закуска, като се на-
маже с него филийка пъл-
нозърнест хляб. Добре е
обаче да не се забравя, че
то е доста калорично, т.е. не
бива да се изяжда повече от
едно на ден.

Òúìíèÿò øîêîëàä
Не се изненадвайте от то-

ва, че шоколадът може да бъ-
де здравословен продукт и да
се погрижи за сърцето. До-
казват го последните изслед-
вания. Според учените ежед-
невната консумация на 2-3
кубчета черен шоколад (с ви-
соко съдържание на какао)
може да намали риска от ин-
султи и инфаркти при хора
с хронични сърдечносъдови
проблеми.

Освен това какаото спо-
мага за намаляване на кръв-
ното налягане при пациен-
тите с хипертония. Този бла-
готворен ефект върху орга-
низма се дължи на флаво-
ноидите и полифенолите. Те
са в състояние да предотв-
ратят образуването на съси-
реци и по този начин да
предпазят сърцето.

Кардиолозите обаче на-
помнят, че само шоколадите
с над 60-70% какао са по-
лезни за здравето, а не млеч-
ните, в които има твърде
много лоши мазнини и за-
хар. Добре е човек винаги
да чете етикета, за да се уве-
рите, че продуктът, който
смята да изяде, не съдържа
палмово масло. Шоколади-
те с пълнеж също са вредни
за сърцето и трябва да се
избягват.

че при варене те губят част
от витамин С, супата също
е добър вариант - особено
ако се консумира студена.

Îâåñåíèòå ÿäêè
Има много изследвания,

които доказват, че овесът е
чудесна храна за намалява-
не на нивата на лошия хо-
лестерол. В него има бета-
глюкан (разтворима форма
на фибри), който, попадай-
ки в храносмилателни тракт,
образува гъст гел. Именно
той се свързва с излишния
холестерол в червата и го из-
вежда от организма, като не
му позволява да премине в
кръвоносната система.

Пълнозърнестият овес
може също така да подобри
контрола на кръвното наля-
гане и да намали риска от
сърдечносъдови заболява-
ния. Лекарите твърдят, че
овесената каша е страхотна

закуска, особено ако към нея
се прибави и шепа пресни
горски плодове. Желателно
е да се избягват готовите
миксове, на чийто етикет пи-
ше, че съдържат овес. В тях
обикновено има сушени пло-
дове и захар, което не е доб-
ре за сърцето.

Ãîðñêèòå ïëîäîâå
Съществуват многоброй-

ни проучвания, които показ-
ват, че плодовете са полез-
ни за общото здраве и в час-
тност за сърцето. В тях има
хранителни вещества като
лутеин и бета-каротин, ви-
тамин С, полифеноли, кал-
ций, калий, магнезий, фо-
лиева киселина и фибри. Ле-
карите твърдят, че жени, ко-
ито хапват повече от три
порции ягоди и боровинки
на седмица, имат 32% по-
нисък риск от миокарден ин-
фаркт в сравнение с онези,
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Аюрведа е източна прак-
тика, която през последното
десетилетие набира все по-
широка популярност в Евро-
па. Тя се възприема като
средство за допълващо лече-
ние на определени по-леки
здравословни проблеми. И ин-
тересното в случая е, че при
някои от методите й основ-
на роля играе начинът на хра-
нене и подборът на опреде-
лени продукти.

 Според аюрведа всяка
храна има свой "вроден по-
тенциал". На база на него
продуктите се разделят на две
условни групи - студени и
топли. Според принадлеж-
ността си към някоя от тези
две групи всяка храна има и
определено влияние върху ор-
ганизма, което методите на та-
зи източна медицина изпол-
зват с лечебен ефект.

Топлите и студените хра-
ни имат различен ефект вър-
ху метаболизма - ускоряват го
или го забавят, твърдят род-
ните специалисти, които са
запознати с тази лечебна
практика и я прилагат при
по-голямата част от пациен-
тите си. Така, с приема на точ-
но определени продукти, в оп-
ределен момент може да се
постигне позитивен ефект за
допълване и ускоряване на
терапията им. Ето защо хра-
ненето, съобразено с методи-
те на аюрведа, днес се при-
лага като средство от алтер-
нативната медицина на мно-
го места по света, включи-
телно и у нас.

Тук трябва да се направи
уточнението, че продуктите не
се определят като топли и сту-
дени на базата на температу-
рата при тяхната обработка,
а на техния потенциал да
влияят върху човешкия ме-
таболизъм. Затова, противно
на очакванията, според аюр-
веда сладоледът е топла хра-
на, защото ускорява обмен-
ните процеси в тялото. Или
иначе казано, ефектът от не-
говата консумация се свърз-
ва с производство на енер-
гия и с повишеното отделяне
на топлина от тялото.

В групата на топлите хра-
ни, освен сладоледа, влизат
още главите лук, скилидките
чесън, джинджифилът, дома-
тите, чушките, фурмите, тур-
шиите, горчицата, някои ви-
дове сирена и т.н. Киселите
плодове също попадат в тази
група, категорични са родни-
те специалисти по аюрведа.

Препоръчва се консумира-

Лечение с топли и студени храни
Според източната медицина сладоледът загрява тялото, а краставиците го охлаждат

нето на топли храни като до-
пълващо лечение към хронич-
ни заболявания на хранос-
милателната система - като
запек, гастрит, язва и т.н. Съ-
ветът обаче към хората е да
не прекаляват с тези продук-
ти, а да ги хапват от време
на време. Може би защото
топлите храни повишават
апетита. Добре е да се прие-
мат от хора, които нямат апе-
тит или слабеят без видима
причина. Чревоугодниците,
които са склонни към бързо
качване на теглото, трябва да
ги избягват.

Сигурно вече се чудите кои
храни пък попадат в група-
та на студените. Според аюр-
веда това са краставиците,
кокосът, карфиолът, портока-
лите, тиквата, пъпешите, как-
то и повечето сладки плодо-
ве. Счита се, че те са подхо-
дящи като придружаваща те-
рапия при хора, страдащи от
хронична умора, дехидрата-
ция, необяснима отпадна-
лост, ускорена чревна перис-
талтика с диария и т.н. Дей-
стват добре и при алергия,
защото се счита, че намаля-
ват активността на имунна-
та система и по този начин
тя не реагира на безобидни-
те алергени.

Специалистите твърдят,
че студените храни се сми-
лат и усвояват по-бавно в
организма, т.е. не водят до
отделянето на големи коли-
чества топлина и затова се
препоръчват за консумация
в жегите. Имат изключител-
но добър разхлаждащ ефект
и затова се консумират от
малки и големи.

Все пак е редно да се уточ-
ни, че методите на източната
медицина не бива да замест-
ват терапията, която ви е
предписана от лекар. Те имат
само допълващо действие. Ре-
ално погледнато състояния-
та, които биха могли да се
повлияят единствено чрез
промяна в хранителния ре-
жим, са твърде малко, кате-
горични са практикуващите
аюрведа родни специалисти.
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ÈÍÒÅÐÂÞ ÍÀ

ÌÀÐÈß ÂÀÑÈËÅÂÀ

- Проф. Мартинова, Вие поехте
поста на директор след поредица
от скандали в НЦТХ. Какво зава-
рихте в центъра и доколко това се
беше отразило върху доверието на
кръводарителите?

- В последните 10 години авто-
ритетът и доверието към Национал-
ния център по трансфузионна хе-
матология (НЦТХ) намаля. Причи-
ните са много и са свързани с чес-
тата смяна на директори и на ми-
нистрите на здравеопазването. А те
трябваше да осъзнаят и приемат
важността на дейностите в транс-
фузионната система, свързани с оси-
гуряването на достатъчни  количес-
тва качествени и безопасни кръвни
съставки.

През годините Министерството
на здравеопазването не е осигуря-
вало достатъчен финансов ресурс за
осъществяването на тези дейности
в съответствие с европейските стан-
дарти - за активна промоция и ор-
ганизация на кръводаряването, за
структурирането на мобилни екипи
за кръводаряване, които да са бли-
зо до дарителите, за съвременно тех-
нологично оборудване при обработ-
ването и диагностиката на дарена-
та кръв, за специализиран софтуер
на националната информационна
система по трансфузионна хемато-
логия (НИСТХ) и т.н.

Като резултат от всичко това за-
почна "отлив" на кадри към частни
лечебни заведения, нежелание за
специализация и за работа с оста-
ряло технологично оборудване, в не-
ремонтирани и нефункционални
сгради и работни помещения. А то-
ва рефлектира върху работата на ме-
дицинските специалисти в стреме-
жа им за сигурност в изпълнение
на изключително отговорната ми-
сия за обезпечаване на безопасни
кръвни съставки за всички нуждае-
щи се.

Недостатъчната информираност
на обществото за ползата от кръво-
даряването за спасяване на човеш-
ки живот и здраве, както и за лип-
сата на вредни въздействия от не-
го, допринася за необосновани стра-
хове и нежелание за даряване. За
жалост хората по-лесно възприемат
негативните новини за "черен па-
зар на кръв", за необосновани на-
падки и жалби срещу лекари и ме-
дицински специалисти. Рядко или
никога не се споменава за спасени-
те чрез преливане на кръвни про-
дукти. Кръводарителите остават ано-
нимни и само награждаването на
14 юни (Международен ден на кръ-
водарителя) на многократно дари-
лите кръв през годините e жест към
тях, но не афиширан, а в тесен кръг
медицински специалисти от транс-
фузионната система и от БЧК.

- В момента може ли да се ка-
же, че има достатъчно кръводари-
тели в България?

- Истината е, че кръводарители-
те никога не са достатъчно. През
2016 г. те са били 166 560, или 23,3
на 1000 души население, а през 2017
г. - 164 031, което е 21,5 на 1000. В
същото време средноевропейските
норми са 25-35 на 1000 души насе-
ление.

Целият екип на НЦТХ, както и

Директорът
на НЦТХ,
проф. Фани
Мартинова:

Кръводаряването е полезно
за сърцето и имунитета

колегите в страната, полагаме уси-
лия и работим за обръщането на
тази тенденция. Надявам се тази го-
дина да се похвалим с повишен брой
кръводарители - данните от първо-
то тримесечие на 2018 г. показват
тази тенденция.

Факт е обаче, че в България с
над 77% все още преобладава родс-
твеното кръводаряване, т.е. от близ-
ките на нуждаещите се. Истинското
безвъзмездно кръводаряване е пре-
димно в центровете по трансфузи-
онна хематология и е 22%. От тях
едва 12% са от т.нар. изнесени еки-
пи. Това са служители на кръвните
центрове, които провеждат почти
ежедневни акции по месторабота на
кръводарителите в различни офиси,
предприятия, университети и учи-
лища.

- Кой може да е кръводарител и
кой - не? Колко често е разумно да
се дарява кръв?

- Кръводарител може да стане все-
ки здрав човек, който е на възраст
между 18 и 65 г. и за когото освиде-
телстващият лекар прецени, че кръ-
водаряването няма да застраши
здравето му, а дарената от него кръв
е безопасна за нуждаещите се па-
циенти.

Преди самата процедура потен-
циалните кръводарители попълват
въпросник, свързан със здравослов-
ното им състояние (прекарани в ми-
налото заболявания, прием на ле-

карства, пътувания в чужбина и др.)
и минават през задължително оп-
ределяне на кръвна група и изслед-
ване на хемоглобина. За мъжете ми-
нималните стойности на хемогло-
бин са 135 г/л и 125 г/л за жените.

Има изисквания и по отношение
на минималното тегло. Не се до-
пускат лица под 50 килограма и же-
ни в цикъл. Мъжете могат да даря-
ват кръв 5 пъти годишно, а жените
- 4 пъти, като между две кръводаря-
вания трябва да има минимум 2 ме-
сеца. Добре е да се знае също така,
че количеството дарена кръвт се въз-
становява за около 24 часа, а ка-
чествено й - приблизително за 3-4
седмици.

- Знаем, че от кръв и кръвни
продукти имат нужда различни гру-
пи от пациенти, но какви са пози-
тивите, които този доброволен акт
носи на кръводарителя?

- Количеството кръв, което се взе-
ма от всеки дарител, е 450 мл. Това
е и  количеството, което има здра-
вословни предимства поради стиму-
лиране на костния мозък. Дарява-
нето на 2 месеца води до обновява-
не на кръвните клетки, поддържа кле-
тъчния баланс, провокирайки про-
изводството на нови имунни Т- и
В-клетки. Всичко това пък повиша-
ва защитните сили на организма и
задържа нивото на имунния статус
в норма.

Друга полза от кръводаряването

е неговият ефект върху понижаване
стойностите на желязото. Високите
му стойности водят до сгъстяване
на кръвта и ускоряване процеса на
окисляване на холестерола. В резул-
тат на това настъпва износване на
артериалните лигавици, което съз-
дава предпоставки за развитието на
сърдечносъдови заболявания.

Съвсем спокойно може да се ка-
же, че даряването на кръв е не само
хуманен акт, но и здравословен за
организма процес.

- Има ли някаква специална под-
готовка преди този хуманен жест?
И какво трябва да направи човек,
след като е дарил кръв?

- На първо място дарителят тряб-
ва да е здрав и отпочинал. Два-три
дни преди кръводаряването следва
да консумира високо енергийна и
разнообразна храна. Това би пови-
шило качеството на дарената кръв
и устойчивостта на организма. В ни-
какъв случай кръводаряването не
трябва да се извършва на гладно. А
след самата процедура е необходи-
мо да се приемат повече калорични
течности и храни.

- Много хора се притесняват от
различни инфекции. Каква е веро-
ятността човек да бъде заразен, до-
като дарява или докато получава
кръв?

- Всички консумативи, които се
използват по време на кръводаря-
ването, са индивидуални и са само
за еднократна употреба. Това напъл-
но изключва заразяване по време
на самата процедура.

По-скоро съществува риск от
евентуално заразяване с т.нар. тран-
смисивни инфекции, предавани чрез
кръвопреливане. Въпреки че даре-
ната кръв задължително се изслед-
ва за вирусите на ХИВ, хепатит С
и В, както и за сифилис, серологич-
ните методи, които използваме, не
са толкова чувствителни поради на-
личието на 20-25-дневен "прозоре-
чен период",  в който има инфекция
без клинични прояви.

Това е основната причина да нас-
тояваме за въвеждането на т.нар.
NAT технология - молекулен метод
за диагностика на дарената кръв,
който в момента е най-съвремен-
ният и точен за наличието на спо-
менатите инфекции. "Прозоречният
период" при тази технология е са-
мо няколко дни. Въвеждането й ще
предотврати не само евентуалното
заразяване на пациенти, но и уни-
щожаването на литри кръв и плаз-
ма, което ще окаже и голям иконо-
мически ефект.

Всички държави в ЕС използват
молекулярните методи, а Съветът на
Европа ни задължи да включим в
стандарта по трансфузионна хема-
тология Европейската директива за
качество в трансфузионната меди-
цина, която определя задължително-
то прилагане на NAT технологията.

След множество проведени срещи
и представяне на актуализиран план
на 5-годишната програма за разви-
тието на трансфузионната система
имаме разбирането и подкрепата от
страна на здравното министерство
за въвеждането на иновативните ме-
тоди на изследване. Надявам се ско-
ро това да стане факт, защото наша-
та основна задача е да осигурим бе-
зопасна кръв и кръвни съставки на
всички нуждаещи се пациенти.
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Актрисата София Бобче-
ва е очарователната блон-
динка зад образа на Диди от
сериала "Скъпи наследници".
Тя влиза в дома ни всяка
вечер през малкия екран и
кара дори отявлените вра-
гове на телевизията да се
влюбват в нея. Никой не мо-
же да остане равнодушен
пред нейната чувствител-
ност, деликатност и лъче-
зарност. Дори болестите
стоят далеч от нея благо-
дарение на доброто й наст-
роение... и приятелката й,
която е фармацевтка.

"Когато имам представле-
ние, подготовката ми за не-
го започва още от предход-
ната вечер. Лягам си по-ра-
но, т.е. избягвам събирани-
ята с приятели и консума-
цията на алкохол. Сутрин
ставам рано и пия кафе.
Преди време пиех вода със
сода за хляб, защото бях че-
ла, че е много полезно, но
вече не го правя. Старая се
да закусвам добре, защото
всички специалисти твърдят,
че това е най-важното хра-
нене за деня. И определено
е така - когато съм хапнала
добре, имам много повече
енергия през деня", споделя
очарователната София.

Признава, че отскоро си
купува от аптеката екстракт
от бреза. Разтваря го в ли-
тър и половина вода и кон-
сумира от тази напитка цял
ден. Тя била идеална за ук-
репване на имунитета, обез-
водняването и дори за по-
нижаването на теглото.
"Обичам да си хапвам и то
ми личи", смее се актриса-
та. И твърди (типично по
женски), че иска да свали 2-
3 килограма преди активния
летен сезон, независимо от
факта, че изглежда повече от
перфектно. На обяд хапва
малко месо с повече зелен-
чуци. Ограничила е хляба и
захарта. "Преди пиех кафе-
то си с 3 лъжички захар, но
вече се научих да го консу-
мирам чисто и вкусът му оп-
ределено е много по-добър",
отбелязва София.

Не се изкушава от слад-
кишите, но пък обича тесте-
ните неща - като пица, па-
лачинки, мекици и т.н. Тор-
та й се дояжда рядко и си
позволява от време на вре-
ме, но определено не изпа-
да в нервна криза, ако нао-
коло няма шоколад напри-
мер.

Тъй като е фен на трите
основни хранения, тя не
пропуска и вечерята. "Проб-
лем е, когато имам предс-
тавление вечерта, защото
няма как да се нахраниш и
да излезеш на сцената. Това
е неписано правило в на-
шата професия - вечеряме
след края на представление-
то, което практически озна-

София Бобчева бори болестите с
добро настроение

София Бобчева, която българите познават като очаро-
вателната Диди от сериала "Скъпи наследници", е родена
на 14 юни 1985 г. Завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"
в класа на проф. Стефан Данаилов и става част от тру-
пата на Народен театър "Иван Вазов". Театроманите
могат да я гледат на живо в десетки представления.

Обича да си хапва, но изразходва калориите с дълги разходки

чава някъде след 21 часа",
разказва актрисата. Спомня
си, че по време на едно тур-
не хапнали пица преди пред-
ставлението и на всички им
станало тежко. Тъй като не
винаги е сигурна в начина
на приготвяне на храната,
не смее да яде нищо, за да
не й стане лошо.

Късната вечеря не е най-
добрият вариант, но се е
примирила с особеностите
на професията си. Старае се
да изразходва калориите
чрез ходене пеша. "Аз съм
човек, който обича да се дви-
жи, макар в момента да не
ми остава време за спорт.
Затова пък ходя пеша, вмес-
то да използвам градски
транспорт или таксита. По
тази причина не нося обув-
ки с висок ток, а удобни ке-
цове", посочва към краката
си актрисата.

Обича природата, но не
може да се каже, че е запа-
лена планинарка. Ако някой
я покани на разходка по ко-
зите пътеки на Витоша, ня-
ма да откаже, но едва ли би
тръгнала да покорява вър-
хове сама и в името на спор-
та. "Щастлива съм, че пок-
рай снимките на сериала
"Скъпи наследници" имах
възможността да съм по-чес-
то сред природата. Графикът
на снимки беше много на-
товарен, но пък фактът, че
бяха в планината, беше един
от големите плюсове на то-
зи проект. Мястото беше на-
истина прекрасно и се чувс-
твахме като на почивка. Са-
мо студът през зимата ни
създаде известен дискомфорт.
Но пък снимките през про-
летта, лятото и есента се ока-
заха истинско удоволствие",
разказва още актрисата.

Като цяло тя обожава
природата и се старае да се
измъква от шумната и праш-

на столица при всеки удо-
бен случай. Ходи в Родопи-
те почти всяко лято. А кога-
то стегне куфарите за море-
то, се опитва да избягва го-
лемите и шумни курорти. Из-
бира места, подходящи за
къмпингуване, с тихи и спо-
койни плажове, където се чу-
ва песента на птиците.

И въпреки че се старае
да живее здравословно, не
робува на модата с био хра-
ните. Струва й се прекалено
да се пазарува само от та-
кива магазини. Когато има
възможност обаче, си купу-
ва продукти от някоя баба
на село, защото е убедена,
че току-що издоеното мляко
от кравата е много по-добро
от продаваното био на трик-
ратно по-висока цена.

"Но тук трябва да отворя
една голяма скоба. Преди
време присъствах на една
презентация на био козме-
тика. Останах много довол-
на от хидратиращия крем за
лице, който производители-
те буквално забъркаха пред
очите ми. Кремовете, които
принципно използвам, ня-
как омазняват и "задушават"
кожата ми, докато кремът от
масла се оказа превъзходен
за моето лица. Тогава изп-
робвах и продукт с кафе сре-
щу целулит, който също бе-
ше много ефективен", спо-
деля впечатленията си Со-
фия.

Тъй като приема твърде
малко течности, има проб-
лем с устните си - те се на-
пуквали не само през зима-
та, но и през лятото. "Имам
приятелка, която е фарма-
цевт. И тъй като си падам
малко хипохондричка, неп-
рекъснато се притеснявам
даден проблем да не е сиг-
нал за някакво по-сериозно
заболяване. Ето защо се бях
притеснила от това, че уст-

ните ми се пукат непрекъс-
нато", споделя още очарова-
телната блондинка. Попадай-
ки в малко магазинче за бил-
кови продукти, тя открила
идеалния балсам за устни от
разни натурални масла.
Именно така успяла да ре-
ши проблема с вечно напу-
каните си устни.

Обожава да релаксира в
СПА център, но напоследък
го прави все по-рядко. Не
само защото програмата й
е твърде натоварена, но и

защото се съмнява в хиги-
енните условия. Непрекъсна-
то четяла, че могат да се
пипнат гъбички и други ин-
фекции, и тъй като е хипо-
хондричка, предпочита да
посещава само центрове, за
които е сигурна, че не пра-
вят компромис с чистотата.

Обожава масажите, но
класическите, а не тези с ка-
мъни, мед, шоколад и други
разни измислици. "Много
добре ми действат", отчита
актрисата. И признава, че е
малко по-чувствителна като
натура. Това практически оз-
начава, че често се тресе от
притеснение - особено пре-
ди премиера. Ето защо ма-
сажите я успокояват и за-
реждат с енергия.

"Не бих казала, че спя
спокойно и достатъчно. Пре-
ди премиера в главата ми
се въртят сцени и откъси от
пиесата. Непрекъснато си
преповтарям репликите, за-
щото искам всичко да е иде-
ално. Въпреки това се ста-
рая да спя поне по 7-8 ча-
са, защото съм наясно кол-
ко важно е това за външ-
ния вид и гласа на актьо-
ра", споделя София. И от-
ново се сеща за снимките
на "Скъпи наследници". По-
ради интензивността на
снимките понякога спяла
само по 5-6 часа и сега, ко-
гато гледала сериала, виж-
дала леко уморения си вид
от време на време.
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Самоедът е популярна по-
рода кучета, зародила се
преди много векове. Пред-
полага се, че води началото
си от Сибир. През годините
тези силни и издръжливи жи-
вотни са използвани от хо-
рата с различни цели.

Те са теглили шейни през
дълбокия сняг и са охраня-
вали имуществото на стопа-
ните си. Придружавали са и
ловците при лов на моржо-
ве.

Интересно е, че заради де-
белата им козина са служе-
ли още като средство за топ-
лене. Самоедите са се поя-
вили в резултат на много
дълга селекция и всички тех-
ни предци със сигурност ня-
ма как да се изброят. Но все
пак се предполага, че имат
връзка с шпица.

И независимо че в мина-
лото тези четириноги били
използвани най-вече като
работни кучета, тяхната ат-
рактивна визия, наподобя-
ваща тази на полярната меч-
ка, става причина днес те да
бъдат отглеждани основно
като домашни любимци.

Характерна за самоеда е
снежнобялата, дълга и изк-
лючително пухкава козина.
При някои видове космена-
та покривка може да е обаг-
рена в бледожълто.

Пухкавата грива на само-
еда покрива едно хармонич-
но и добре развито тяло, дос-
тигащо височина от 50 сан-
тиметра. Теглото на кучето
пък обикновено възлиза на
20-25 килограма.

Самоедът е едно добро-
душно, любвеобилно и иг-
риво куче, което лесно се
привързва към своя стопа-
нин и обожава да прекарва
времето си с него. Въпреки
това не държи да бъде с не-
го навсякъде и по всяко вре-
ме.

Той лесно може да се пре-
върне в пълноправен член
на семейството и в душата
на компанията, но като всяко
кучето изисква пълноценно
възпитание, което трябва да
започне, докато кутрето е
още малко.

В противен случай то ще

стане прекалено своенравно
и няма да се вслушва в ко-
мандите на господаря си. Ко-
гато са непослушни, самое-
дите могат да са доста жиз-
нени и шумни. Агресията
обаче не е им е особено при-
съща.

Îòãëåæäàíå
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Отглеждането на самоед
в къща и най-вече в нейния
двор е чудесна идея, тъй ка-
то кучето ще има достатъч-
но пространство, където да
се разхожда. Само че точно
като хъскито обаче самоедът
не понася големите жеги и
ще има нужда от време на
време да бъде охлаждан.

Когато отглеждате само-
ед на двора, не трябва да

забравяте, че все пак е не-
обходимо всеки ден да му об-
ръщате внимание и да го га-
лите.

Самоедът е социално че-
тириного и ако остане пре-
калено дълго без внимание,
го наляга самота. Тогава то-
ва пухкаво създанието за-
почва да скимти и да вие.

Имайте предвид също та-
ка, че самоедът не е добър
пазач. Въпреки че той може
да достигне и големи разме-
ри, има доста добродушен
нрав и е дори наивен по дет-
ски.

Ето защо ако си търсите
четириног стражар и не ис-
кате да се разочаровате,
трябва да се спрете на ня-
коя по-мнителна и враждеб-
на порода като ротвайлер
или питбул.

Îòãëåæäàíå
â àïàðòàìåíò

Самоедът може да се отг-
лежда и в апартамент, стига
да нямате проблем с мно-
жеството косми, които той
ще оставя след себе си. При
това положение ще трябва
да се погрижите кучето да не
оставя само за дълго, тъй
като с виенето си може да
подразни съседите.

Отглеждайки самоед в та-
кива условия, ще се наложи
да го разхождате поне по два
пъти дневно навън, по въз-
можност в някой прохладен
парк.

Както вече казахме, само-
едът се държи сравнително
спокойно сред непознати,
така че не би трябвало да

ви създава проблеми по вре-
ме на разходка. Добре дис-
циплинираното куче, ще мо-
же да се движи със стопани-
на си и без той да го конт-
ролира с повод.

Ñàìîåä è äðóãè
äîìàøíè ëþáèìöè

Добродушните самоеди
рядко проявяват агресия
към други животни и като
цяло нямат навика да вли-
зат в пререкания. Много от
стопаните си позволяват да
ги отглеждат от малки с
други животни, включител-
но кучета, котки и зайчета.

Трябва да отбележим все
пак, че ако бебето самоед се
появи доста време след кот-
ката, има опасност писана-
та да не го приеме в семейс-
твото. Ето защо трябва да
следите отблизо поведението
и на двете животни. С пове-
че работа от страна на сто-
панина котката ще се научи
да се отнася с уважение към
новия обитател на дома.

Ñàìîåä è äåòå
Огромната любов и доб-

родушност на кучетата от та-
зи порода ги превръщат в
чудесен приятел за малчуга-
ните. Те ще могат да си иг-
раят заеднои прекараното
време с кучето ще е незаб-
равимо за детето. Ако обаче
хлапето ви е още малко и
смятате скоро да си вземете
самоедче, по-добре изчакай-
те, докато малчуганът поот-
расне.

На тази неосъзната въз-
раст децата трудно биха раз-
личили малките пухкави ку-
ченца от плющените си иг-
рачки. Това означава, че де-
тето може да изтърве кучен-
цето или да го ощипе, а то-
ва ще травмира силно мал-
ката снежна топчица.

Самоед
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В живота на всеки има
избори, които определят кой
си и кой ще бъдеш. Докато
някои избори са прости и
малки, други изискват пое-
мане на голям риск. За как-
во всяка зодия е готова да
рискува всичко, научете в
следващите редове.

Всеки човек е различен.
Някои са по-склонни да по-
емат рискове, докато други
са доста по-премерени в дей-
ствията си. Едни поемат та-
ка наречените пресметнати
рискове, в които ползите
надвишават вредите. Подо-
бен риск може да се превър-
не в потенциално умно ре-
шение. Съществуват обаче и
хора, които се хвърлят им-
пулсивно и безразсъдно към
риска. Те обичат прилива на
адреналин, идващо от риска
и неизвестността.

Но голямо значение има
и причината, заради която се
налага да се поеме риск -
струва ли си наистина тя?
Отговорът на този въпрос
отново е строго индивидуа-
лен, макар че вашата зодия
до голяма степен може да
разкрие за какво бихте се ос-
мелили да рискувате всичко.

ОВЕН
Типичният Овен би рис-

кувал всичко заради тръпка-
та от приключението. Хора-
та със зодия Овен постоян-
но се стремят към величие
и положителни вълнения.
Това може да ги накара да
рискуват всичко заради но-
во начало и ново предизви-
кателство.

ТЕЛЕЦ
Хората със зодия Телец

биха рискували всичко за-
ради удоволствието и любов-
та. Характерно за Телците е,
че са привлечени към по-фи-
ните неща в живота. Ето за-
що Телецът би заложил всич-
ко, за да се отдаде на най-
обичаните си удоволствия.

Случва ли ви се да пра-
вите едни и същи грешки в
личните си отношения? Мо-
же би проявявате чисто ти-
пични за зодията ви черти.
Научете грешките, които
зодиите допускат в лични-
те си отношения.

ОВЕН
Родените под този знак

обикновено се впускат
стремглаво в любовта и дос-
та бързо са готови на об-
вързване. С този маниер
рискувате да пропуснете
важни детайли относно по-
ловинката си и да ги откри-
ете, когато вече сте инвес-
тирали много емоции в от-
ношенията си с този човек.

Друг проблем при Овни-
те е, че не правят компро-
миси и не приемат чуждото
мнение. Партньорите им чес-
то са разочаровани, че мне-
нието им не бива чуто и че
нямат свобода.

ТЕЛЕЦ
Представителите на тази

зодия обичат бляскавите не-
ща, което включва и секса-
пилните хора. Но външни-
ят вид може да ви излъже и
да откриете късно, че парт-
ньорът ви няма доста други
важни качества, които са не-
обходими в една връзка.

Имате строг график за де-
ня и не обичате да губите

Грешки в отношения на 10 зодии
време за забавления, но в
леглото си падате по новите
приключения, като нерядко
странните ви сексуални же-
лания изтощават партньора
ви.

БЛИЗНАЦИ
Ако сте Близнаци, то ще

имате нужда от някого, с ко-
гото да можете да говорите
за всичко и да правите всич-
ко заедно! За този знак е по-
важна умствената от физи-
ческата стимулация. А това
често събира Близнаците с
по-вятърничави натури.

Освен това грижата за
външния ви вид отнема
твърде много от времето ви.
И сякаш забравяте, че но-
вата рокля не е това, с кое-
то да задържите партньор в
сериозна връзка.

РАК
Хората, родени под този

знак, обичат да бъдат обг-
рижвани. Те харесват парт-
ньори, които ги карат да се
чувстват сигурни, обичани,
обгрижвани и специални. За-
това често стават жертва на
контролиращи партньори,
които ги манипулират.

Друга грешка на Раците
е, че все искат големи стъп-

ки в любовта, но не винаги
изчакват подходящ момент
за това.

ЛЪВ
Представителите на тази

зодия обичат драмите, те се
увличат по артистични и
авантюристични натури, ко-
ито харесват забавленията.
Но макар и интересни, тези
хора често се оказват не осо-
бено отговорни и надеждни
партньори и Лъвовете в
крайна сметка се събират с
някого, за когото да трябва
да се грижат.

Лъвове, имате и още ед-
на голяма грешка: твърде
много се влияете от чуждото
мнение. Ако новият човек в
живота ви не изглежда дос-
татъчно добре за приятели-
те ви, то вие се отказвате от
него.

ДЕВА
Родените под този знак не

умеят да играят. Не че не
умеят да се забавляват, нап-
ротив, но са прекалено се-
риозни натури за любовни
игри. Те са сериозни и тър-
сят сериозен партньор, но
рискуват да се съберат под
един покрив с работохолик
като тях.

Деви, внимавайте и да не
"задушите" половинката си
с желанието да правите всич-
ко заедно.

ВЕЗНИ
Везните не обичат да са

сами, те искат да свият гнез-
до с някого, когото обичат и
който ги обича.

Харесват по-страстните
натури, но за жалост често
привличат ревниви, нереши-
телни или контролиращи
партньори. И остават с тях
прекалено дълго, защото не
обичат да са сами.

Везни, внимавайте, защо-
то в стремежа си да не на-
раните половинката, предпо-
читате да излъжете. Но лъ-
жите никога не водят до ни-
що добро!

СКОРПИОН
Хората от тази зодия са

известни с това, че обожа-
ват секса и не им е нужно
да са емоционално обвърза-
ни с някого, за да се отда-
дат на интимни ласки. Не
че са неспособни да обичат,
просто им трябва много вре-
ме за това. Но отношения,
изградени само на секс, не
може да са дълготрайни...

Скорпиони, вие не оби-

чате да говорите за чувства-
та си, а трябва. Поне ако
искате да задържите парт-
ньора си.

СТРЕЛЕЦ
Това е зодията на неза-

висимите авантюристи. Но
макар да обичат да имат дос-
татъчно лично пространст-
во, те имат нужда и да бъ-
дат обичани. За жалост чес-
то потребността им от лич-
на свобода ги събира с пар-
тньори, които са дистанци-
рани емоционално.

Ако искате сериозни от-
ношения, ще трябва да се
научите да давате и прие-
мате интимност.

КОЗИРОГ
Козирозите са много зре-

ли и обичат да се срещат с
други зрели хора. Те искат
партньор, който да участва
и финансово, и емоционал-
но във връзката. Но така
често съвсем пренебрегват
романтиката и интимните
им отношения приключват
заради това, че отношения-
та им стават много делови
и прагматични.

Козирози, имайте пред-
вид и че прекалените грижи
за околните пречат на връз-
ката ви. Хубаво е да пома-
гате на близките си, но не
забравяйте и половинката си
заради тях.

Как зодиите поемат риск

БЛИЗНАЦИ
Близнаците биха рискува-

ли всичко заради своята
спонтанност и любовта си
към забавленията. Хората
със зодия Близнаци имат
много енергия и винаги са
нетърпеливи да я изхабят по
най-приятния начин. Хора-
та със зодия Близнаци са го-
тови да рискуват всичко в
името на хубавите преживя-
вания и ценните спомени,
които ще останат.

РАК
Хората със зодия Рак ня-

ма да се замислят да риску-
ват всичко заради силна лю-
бов. За тях е важно да изжи-
вяват живота си със страст
и любов. Неслучайно Раци-
те копнеят за огромни коли-
чества обич и грижи.

ЛЪВ
Лъвовете са готови да

рискуват всичко, за да се до-
кажат прави и да ръководят.
Едни от отличителните ха-

рактеристики на хората със
зодия Лъв са гордостта и
упоритостта. По тази при-
чина Лъвовете са склонни
да рискуват всичко, за да ут-
върдят себе си.

ДЕВА
Девата не би се поколе-

бала да рискува всичко, сти-
га да живее комфортно и
според своите стандарти. Хо-
рата със зодия Дева обичат
нещата да се правят по оп-
ределен начин. Не бъркайте
обаче желанието за ред и ор-
ганизация при Девата с при-
дирчивост.

ВЕЗНИ
Везните са готови да рис-

куват всичко в името на съ-
вършенството. Хората със
зодия Везни имат ясна идея
какви трябва да бъдат те са-
мите, както и как трябва да
изглежда животът им. По та-
зи причина няма да се за-
мислят дали да рискуват
всичко, ако могат да полу-

чат съвършенството, за кое-
то копнеят.

СКОРПИОН
Скорпионът би рискувал

всичко за тези, които оби-
ча. Хората със зодия Скор-
пион имат усет към реал-
ността на вселената и не се
тревожат за много неща,
свързани с техния собствен
живот. Когато става въпрос
за най-близките хора на
Скорпиона, той е готов да
рискува всичко, за да бъде
до тях.

СТРЕЛЕЦ
Стрелците са склонни да

рискуват всичко, за да нап-
равят себе си и другите щас-
тливи. Хората със зодия
Стрелец живеят с усмивка и
дух на любопитство, което
ги кара да търсят само най-
доброто в живота.

КОЗИРОГ
Хората със зодия Кози-

рог биха рискували всичко
в името на славата и богат-

ството. Те са водени от иде-
ята за голямо състояние и
успехи. По тази причина са
готови да заложат всичко,
ако има шанс да спечелят
много пари или да се издиг-
нат в работен план.

ВОДОЛЕЙ
Водолеите ще рискуват

всичко заради своя стремеж
към знание и мъдрост. Хо-
рата с тази зодия обичат
предизвикателствата и чес-
то се натъкват на нови не-
ща. Тази любов към откри-
ването кара Водолея да рис-
кува всичко в името на ин-
телектуалния растеж.

РИБИ
Рибите обичат да изразя-

ват себе си в изкуството. Те
са едни от най-емоционал-
ните знаци в зодиака. Хо-
рата със зодия Риби нямат
нищо против да бъдат уяз-
вими и биха рискували всич-
ко, само за да следват свои-
те чувства.
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ÑÅÒÀ è íåçàùèòåíèÿò
áúëãàðñêè èíòåðåñ

От гледна точка на
националните интереси
все по-необяснимо
става бързането на
управляващите да прие-
мат окончателно СЕТА
(ВСЕОБХВАТНО ИКОНО-
МИЧЕСКО И ТЪРГОВСКО
СПОРАЗУМЕНИЕ между
Канада, от една страна,
и Европейския съюз и
неговите държави член-
ки, от друга страна -
бел. ред.) и "Приложе-
ние"-то към това спора-
зумение. Интересно е,
че документите са под-
писани и на български
език, но  нито са  публи-
кувани в България, нито
е проведено каквото и
да е било обсъждане. За
нас като български
граждани най-интересен
е раздел Е - "Уреждане
на инвестиционни споро-
ве между инвеститори и
държави". В член 8.18  е
записано "Инвеститор от
една страна може да
предяви в съответствие
с настоящия раздел иск
срещу другата страна за
нарушение на задълже-
ние". (Създава се смесен
комитет с представители
на Европейския съюз и
представители на Канада
(гл. 26, чл.26.1). Съвмест-
ният комитет се предсе-
дателства съвместно от
канадския министър на
международната търго-
вия и члена на Европей-
ската комисия, отгова-
рящ за търговията, или
от съответните им предс-
тавители. Този комитет
контролира изпълнение-
то на настоящото спора-
зумение - договор и
назначава съдийския
състав при решаване на
спорове между страните
- бел. ред.) При решава-
не на инвестиционни
спорове се въвежда
Конвенцията  за урежда-
не на инвестиционни
спорове между държави
и граждани на други
държави, съставена във
Вашингтон през 1965 г. и
ратифицирана от Бълга-
рия през 2001 г. От този
факт следва, че България
става заложник на
инвеститорските интере-
си на Канада, тъй като
спорове се решават от

Ïðàâèòåëñòâîòî íà Áúëãàðèÿ íå å çàùèòèëî  èíòåðåñèòå íà áúëãàðñêèòå
ïðîèçâîäèòåëè. Àêî ñå ïîäïèøå â òîçè âàðèàíò, ñïîðàçóìåíèåòî îïðåäåëåíî
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ÑÅÒÀ è íåçàùèòåíèÿò
áúëãàðñêè èíòåðåñ

една институция, която
се поставя над нацио-
налното законодателст-
во. България, за разлика
от други европейски
страни, не формулира
никакви изисквания по
отношение на предоста-
вянето на канадски
застрахователни и бан-
кови услуги в страната
ни. Отпадането на мита-
та за канадските стоки

ще бъде удар върху
българското животновъд-
ство поради внос на
месо от Канада, с пос-
ледващо въздействие
върху производството на
местни продукти. Бълга-
рия е сред страните,
приемащи безусловно
концесии в социалната
сфера и образованието,
което е практически път
към колонизация на
обществото и неговото
подчинение на чужди
морални и духовни

ценности. Швеция напри-
мер си запазва правото
да ограничава достъпа
на канадски доставчици
на образователни услуги
и на услуги в областта
по управление на отпа-
дъците. Испания също си
запазва правото на
отказ за търговско
присъствие, ако преце-
ни, че на испанските
доставчици на услуги не

е предоставен ефективен
достъп в Канада.

Почти всички страни
са заявили защита на
свои търговски марки за
територията на Канада,
като например:

- Чехия - бира и хмел;
- Германия - салами,

шунка, сирена;
- Гърция - няколко

вида зехтин, сирена,
захарни изделия;

- Испания - масла и
животински мазнини,
захарни изделия и др.

- Франция - сирена,
месни продукти;

- Румъния - плодове и
ядки - пресни и прерабо-
тени, и т. н.

България не е заявила
претенция за защита на
нито една търговска
марка! И накрая, без да
е последен по значение,
съществува сериозен
проблем с правилата за
регулации. СЕТА внася

хаос за Европейския
съюз като цяло, защото
страните членки трябва
да  въвеждат нови регу-
латорни правила във
всички сфери на общест-
вено-икономическия
живот. Тези регулаторни
промени трябва да бъдат
съобразени с претенции-
те на Канада. С въвежда-
нето на нови стандарти
ще се наложи европейс-
ките фирми, респ. и
българските, да реорга-
низират производствени-

те си мощности и адапти-
рат към новите стандар-
ти, да въведат нова
документация и т. н. А
това изисква инвестиции,
респ. финансови разходи
за фирмите. Същевре-
менно Канада си запазва
правото да преразгледа
закона си за инвестиции
от 1985 г. в  направление
повишаване контрола на
инвеститори от ЕС. Т. е

Канада си запазва пра-
вото да се произнася
относно целесъобраз-
ността на чуждата инвес-
тиция в Канада. Изводи-
те са очевидни. Прави-
телството на България не
е защитило  интересите
на българските произво-
дители. Ако се подпише в
този вариант, СЕТА опре-
делено ще има негативно
въздействие върху бъл-
гарската икономика.
Александър ТРИФОНОВ

От "Клуб 24 май"
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Â Åòíîãðàôñêèÿ ìóçåé â Ïëîâäèâ
îòêðèâàò îñòàíêè îò õàìàì

Първият концерт на Бе-
товен и неговата Пета сим-
фония ще звучат в зала
"България" днес. Събитието
е част от цикъла концерти,
с които Софийската фил-
хармония отбелязва година-
та на Бетовен. На дириген-
тския пулт застава маест-
ро Саша Гьотцел, който от
този сезон е главен гост-
диригент на Националния
оркестър. Солист е люби-
мецът на българската пуб-
лика Георги Черкин.

Бетовен посвещава Пър-
вия си концерт за пиано на
своята ученичка, племенни-
цата на графиня Фон Кег-
левич - Анна Луиз Барбара
Одескалки, известна пове-
че като Бабет. Премиерата
на творбата е в Прага през
1798 г., солист е самият Бе-
товен, а две години по-къс-

Нова машина "къпе"
и ароматизира стари
книги в библиотека
Читатели на Регионал-
ната библиотека във
Велико Търново изпол-
зват машината за
"къпане" и ароматизи-
ране на стари книги.
Устройството Book
shower е поставено в
библиотеката преди
две седмици и вече
над 150 книги са били
обработени.
Читателите вече ще
държат в ръцете си
книги, които не са
прашни, без микроби
и алергени.

Нов рекорд за посе-
щения в Лувъра.
Посветената на Лео-
нардо да Винчи из-
ложба в Лувъра е
била посетена от над
1 100 000 души. Досега
рекордът беше през
2018 г. с 540 хиляди
посетители. Тогава в
Лувъра имаше експо-
зиция, посветена на
Йожен Делакроа.
Картините на Леонар-
до са 162, има рисун-
ки, ръкописи, скулпту-
ри и предмети на
изкуството са събрани
в експозицията. Най-
известната му картина
- "Джокондата", обаче
не е включена в
изложбата.

�

Íàêðàòêî

"Çëàòíîòî
åâàíãåëèå" îò ãð.
Îìóðòàã è ñàáÿòà
íà Ñòåôàí Êàðàäæà
ïîêàçâàò íà 3 ìàðò

В музея "Етър" показ-
ват два уникални експо-
ната, свързани с Осво-
бождението. "Златното
евангелие" на историчес-
кия музей в Омуртаг и са-
бята револвер на воево-
дата Стефан Караджа,
собственост на музея в Ру-
се, са експонирани в Са-
ковата къща.

Евангелието е отпеча-
тано през 1862 г. в патри-
аршеската типография в
Москва. Кориците са нап-
равени с изключително
майсторство, а образите
първо са щамповани фаб-
рично, след това всяко
изображение е обработе-
но ръчно. Страниците на
евангелието са близо 400,
има масивен меден обков,
който е и позлатен. Чет-
вероевангелието е пода-
рък на опожарения през
Руско-турската война град
Омуртаг, от Николай Вла-
димирович Благово, интен-
дант на 11-а пехотна рус-
ка дивизия. Сабята на Сте-
фан Караджа е дарена на
Историческия музей в Ру-
се през 1988 година. Тя е
произведена от австрий-
ската фирма "Анри Гуссен
и синове". ç

В Регионалния етног-
рафски музей - Пловдив
вчера бяха официално
открити експонираните
структури от хамама в
двора на къща Куюмджи-
оглу. Най-новото откри-
тие в двора на Регионал-
ния етнографски музей
(РЕМ) - Пловдив е хамам
от османския период (XVI
- началото на XVIII век).

Той беше разкрит при
фасадната реставрация
на сградата през 2017 г.,
когато са разкрити нети-
пични за градежа на
възрожденската сграда
зидарии и слоеве мазил-
ки, каза Ангел Янков,
директор на РЕМ - Плов-
див.

Археологическото и
архитектурното проучва-
не констатираха останки
от структури на същест-
вувал стар хамам от
османския период (XVI в.
- началото на XVIII век).
На място са идентифици-
рани три помещения от
хамама, разположени
последователно едно
след друго. По време на

Ñàøà Ãüîòöåë è Ãåîðãè ×åðêèí ñå âêëþ÷âàò â ïðàçíåíñòâàòà ïî ïîâîä 250
ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Áåòîâåí

изграждане на къщата на
Аргир Куюмджиоглу през
1847 г. сградата на хама-
ма е била вече полураз-
рушена. Стените на две
от тях са били интегрира-
ни в градежа на бъдеща-
та сграда, а пространст-
вата им - функционално
свързани с плана на
къщата. Основното банс-
ко помещение е било
разрушено от новия
строеж, като южната и
западната стена са били
премахнати.

По думите на доц.
Янков при предишната
реставрация на музея
през 1961 г. останките от
хамама са били замаза-
ни. "Ние обаче решихме
да ги експонираме,
защото това е още един
плюс за мястото, за
времето, за историята на
Пловдив. Хамам е близ-
коизточна баня, тип
парна баня или сауна с
вода. Широко използва-
на в нашите земи по
време на османския
период. Откритите остан-
ки в двора на Етнографс-

Ãðàôèòè èçëîæáà â "Êâàäðàò 500"
"Квадрат 500" посреща

проекта на Nasimo и River
Park - "Прозорец към
детството".

Едни от най-добрите
български графити артис-
ти, а именно Nasimo, Sve,
Esteo, Arsek & Erase ще
изложат творбите си в
изложбата "Прозорец към
детството", посветена на
най-ценното - децата и
тяхното безгрижно детст-
во, изпълнено с игри и
забавления навън.

Зад тази творческа

но концертът е изпълнен и
във Виена.

Това е първият публику-
ван клавирен концерт на
Бетовен, но всъщност е ве-
че третият му опит в жан-
ра. Още през 1784 г. ком-
позиторът създава концерт
за пиано в ми бемол ма-
жор, а Вторият клавирен
концерт, въпреки че е пуб-
ликуван след Първия - през
1801 г. в Лайпциг - е напи-
сан десет години по-рано.

Австриецът Саша Гьотцел
е и художествен ръководи-
тел и главен диригент на
Филхармоничния оркестър
"Борусан" в Истанбул, с чи-
ято история са свързани
участията на забележител-
ни солисти и в програмите
на водещите международ-
ни фестивали в Залцбург,
"Би Би Си Промс", Истан-

..

кия музей се намират в
северната част на музея.

На Трихълмието е
съществувал живот отпре-
ди хиляди години. В двора
на музея под земята има

керамика от Късната
античност, средновеко-
вието, османскиа период.
В Пловдив животът е
пласт върху пласт, животът
тук никога не е спирал. ç

булския фстивал. С оркес-
тър "Борусан" Гьотцел сът-
рудничи със солистите: Да-
ниил Трифонов, Юджа Уанг,
Рудолф Бухбиндер, Мърей
Парая, Максим Венгеров,
Аркадий Володос, Пласидо
Доминго, Хосе Карерас, Ан-
на Нетребко, Рене Флеминг,
Брин Терфел, Пьотър Беча-
ла.

Ювелирната техника на
Георги Черкин го поставя
сред най-обичаните българ-

ски музиканти. Кариерата
му на концертиращ пианист
започва през 1996 г., кога-
то дебютира с Втория кла-
вирен концерт на Рахмани-
нов в зала "България". Има
участия в страната и в чуж-
бина. Изнася концерти в
световни зали като Auditorio
в Рим, Musikhalle в Хамбург,
Convention Center в Окина-
ва, Kaufmann Concert Hall в
Ню Йорк, Palais des Beaux
Arts в Брюксел. ç

инициатива застава
екипът на River Park, а
арт директор и куратор е
един от най-добрите и
популярни графити артис-
ти Nasimo. Посланията от
графитите му в градска
среда са познати не само
в България, но и в Кана-
да, Великобритания,
Германия, Австрия, Ита-
лия, Белгия, Португалия,
Полша, Чехия, Румъния,
Сърбия, Гърция, Косово,
Турция, Индия, Китай,
Русия.

Националната художест-
вена галерия "Квадрат 500"
подкрепи инициативата
като част от съвременното
модерно изкуство. В
рамките на близо два
месеца до 5 април всеки
посетител ще може да
надникне не само в лични-
те спомени на графити
артистите, но и да върне
времето назад към своето
собствено детство. Целта
на артистичния проект е
да акцентира върху важ-
ността на това децата
отново да излязат да
играят навън с приятели. ç
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Починалите от корона-
вируса в Северна Италия
станаха 12, предаде Рой-
терс. Потвърдени са 374
случая на заразяване с
вируса, съобщи вчера
италианската служба за
гражданска защита. Всички
починали от коронавирус
до момента са възрастни
хора, които са имали и
други здравословни проб-
леми, отбелязва Ройтерс.

Водеща тема за итали-
анските вестници и сайто-
ве на италиански телеви-
зии е разпространението
на коронавируса в страна-
та и последиците, които
това би имало за икономи-
ката, за туризма, но също
и за политическия климат
в Италия. Засегнати са
общо девет италиански
провинции - Ломбардия,
Венето, Пиемонте, Емилия-
Романа, Тоскана, Лигурия,
Лацио, Алто Адидже и
Сицилия, посочва в. "Стам-
па". Изданието публикува
на сайта си и интерактивна
карта на разпространение-
то на заразата в страната
и припомня, че вчера беше
регистриран първи случай
в Южна Италия - в Сици-
лия, като там заразата
дойде от Ломбардия,

Ïî÷èíàëèòå îò êîðîíàâèðóñà
â Ñåâåðíà Èòàëèÿ ñòàíàõà 12

Êèòàéñêàòà
ïîëèöèÿ çàäúðæà
íàä 1500 äóøè,
ïðîäàâàëè ôàëøèâè
ìåäèöèíñêè ìàñêè

О Б Я В А

за преценяване на необходимост-
та от извършване на оценка на въз-
действието върху околната среда
(ОВОС) фирма „ЗЕТ ЕСТЕЙТ“
ЕООД с ЕИК 201886882 обявява,
че има инвестиционно предло-
жение за изграждане на търговс-
ки обект „Ямбол Парк“, в УПИ XVI-
78 /ПИ 87374.548.78/, кв. 152 на
гр. Ямбол, административен адрес:
ул. “Граф Игнатиев“ №28.

Íàêðàòêî
Европейската служба
по убежището съобщи, че
през миналата година се
наблюдава за първи път
повишение в броя на
молбите за предоставяне
на международна закрила
от 2015 г. насам. Спрямо
2018 г. повишението е с
13 на сто, показват
данните. Миналата година
общо в ЕС са били
подадени 714 200 молби
за убежище. Броят на
одобрените искания
остава устойчив - около
33 на сто, се посочва в
изводите. Най-често
закрила в ЕС търсят
граждани на Сирия,
Афганистан, Венецуела,
Ирак и Колумбия. Най-
много са одобрените
молби от граждани на
Сирия (85 на сто), Йемен
(82 на сто) и Еритрея (81
на сто), а най-малко - от
граждани на Северна
Македония и Молдова (1
на сто). За 900 000
молби, подадени в ЕС,
засега няма издаден
отговор, отбелязва
службата.

Люксембург
става първата държава в
света, в която обществе-
ният транспорт ще бъде
безплатен с цел да
насърчи хората да се
откажат от колите си. От
1 март  пътниците ще
трябва само да предста-
вят документ за самолич-
ност, за да използват
автобусите, трамваите и
влаковете на страната.
Люксембург е една от
страните в Европа с най-
висок процент автомоби-
ли. Безплатният общест-
вен транспорт беше едно
от обещанията на прави-
телствената коалиция.
Мярката ще струва 41
млн. евро годишно и ще
бъде финансирана от
данъци.

Земетресение
с магнитуд 5 бе регист-
рирано вчера рано
сутринта в Източна
Турция, съобщи Европей-
ско-средиземноморският
сеизмологичен център.
Трусът е станал на
дълбочина от 10 км, с
епицентър на 40 км
източно от Малатия,
главния град на еднои-
менния турски окръг.
Няма данни за пострада-
ли хора и нанесени
материални щети. На 24
януари в съседния окръг
Елязъг стана земетресе-
ние с магнитуд 6,8, което
причини смъртта на 41
души.

:

Афганистанското прави-
телство прие да отложи це-
ремонията по встъпването в
длъжност на президента Аш-
раф Гани за втори мандат,
предаде Ройтерс.

Отлагането може да даде
повече време на дипломати-
те от САЩ и други страни да
договорят решение на поли-
тическата криза, която зап-
лашва мирния процес, в рам-
ките на който се очаква Ва-
шингтон и талибаните да под-
пишат мирно споразумение
за изтегляне на американс-
ките войски. Президентът на
САЩ Доналд Тръмп превър-
на прекратяването на войни-
те в чужбина във важна цел
на своето управление. Но по-
литическата криза в Афганис-
тан може да го лиши от важ-

Руската национална теле-
визия "Росия-24" ще изпис-
ва до 8 май т. г. в непрекъс-
ната  лента на екрана име-
ната на над 12 млн. съветс-
ки бойци, паднали по фрон-
товете на Втората световна
война. Така ще бъде отбеля-
зана 75-ата годишнина от
края на конфликта, предаде
АФП.

Инициативата бе свърза-
на с Деня на защитника на
отечеството, отбелязван в

Британският премиер Борис Джонсън маха на журналистите, преди да
отиде на седмичното изслушване в парламента. Министрите на ЕС по
европейските въпроси одобриха окончателно мандата за търговски
преговори с Великобритания, като предупредиха, че преговорите,

които може да започнат още следващата седмица, ще бъдат трудни.
Двете страни трябва до края на годината да се споразумеят по
бъдещите си отношения - от търговията до сигурността и други

области, след като премиерът Борис Джонсън изключи възможността
за удължаване на преходния период.

Ïðàâèòåëñòâîòî â Êàáóë îòëîæè
öåðåìîíèÿòà ïî âñòúïâàíå â
äëúæíîñò íà ïðåçèäåíòà Ãàíè

на външнополитическа побе-
да преди предстоящите през
ноември избори, отбелязва
Ройтерс.

На 18 февруари афганис-
танската избирателна коми-
сия заяви, че Гани е спече-
лил 50,64 на сто от гласове-
те на изборите на 28 сеп-
тември, а опонентът му Аб-
дула Абдула - 39,52 на сто.
Останалият на второ място
отхвърли резултатите, обя-
ви се за победител и обеща
да назначи паралелно пра-
вителство. Неговият говори-
тел съобщи във вторник, че
церемонията по встъпване
в длъжност ще бъде отло-
жена с две седмици, "за да
се помогне на мирния про-
цес". Говорител на Гани от-
каза коментар. ççççç

"Ðîñèÿ-24"  âñåêè  äåí ùå èçëú÷âà èìåíàòà íà ìèëèîíè
ñúâåòñêè áîéöè çà 75-àòà ãîäèøíèíà îò Ïîáåäàòà

Русия на 23 февруари. В те-
чение на 76 дни имената на
12 677 857 бойци ще текат
по екрана денонощно - по
121 400 имена дневно, 6070
имена всеки час, 100 имена
всяка минута, съобщи теле-
визията в комюнике. Проек-
тът под надслов "Помним
всекиго" е белег за първос-
тепенното значение, прида-
вано в Русия на Великата
отечествена война, източник
на огромна гордост и осно-

вен стожер на патриотизма.
Победата на СССР бе изво-
ювана с цената на множест-
во жертви - около 27 милио-
на по официални данни.

Оранжево-черна лента в
цветовете на св. Георги, ста-
нала символ на победата над
нацистите, заема вече една
трета от пространството
вдясно на екрана в преда-
ванията на "Росия-24"; там
във всеки момент са изпи-
сани имената на 10 войни-

Стотиците гости, блокирани в хотел на испанския о. Тенерифе, след
като италиански туристи, отседнали там, бяха диагностицирани с

новия коронавирус, ще останат в изолация 14 дни, заяви представи-
тел на регионалното правителство. Още двама от групата от 10
италиански туристи са дали положителен тест за инфекцията, но

пробите на останалите от групата са отрицателни.

ци, подредени по азбучен
ред и звания. Телевизията
уверява, че проектът "създа-
ва база от факти, възпира-
ща всеки опит да се фалши-
фицира историята на война-
та".

Руските власти редовно
осъждат от години насам
забравата, в която тънат спо-
ред тях жертвите, дадени от
Съветския съюз по време на
войната. На 9 май страната
ще отбележи 75-ата годиш-
нина от победата над нацис-
тка Германия в присъствие-
то на многобройни чуждест-
ранни лидери. ççççç

пренесена от туристи.
И "Стампа", и "Републи-

ка" отбелязват, че от
Италия заразата се е
разпространила и в някол-
ко европейски страни,
основно съседни, като е
била "изнесена" от итали-
анци, отишли на туризъм
там, или пребиваващи
постоянно там и били за
кратко в Италия, или пък
от местни жители, които са
били в Италия. Сред тези
страни са Франция, която
неотдавна се похвали, че е
излекувала всичките си
болни от заразата с коро-
навируса, но във вторник
регистрира два нови
случая - единият от които
"внесен" от Италия, а
другият от Китай. Сред
заразените съседни страни
са и Испания, Австрия,
Германия, Швейцария и
Хърватия. За Румъния се
разбра, че италианец,
диагностициран в родина-
та си с новия коронави-
рус, преди това е бил в
Румъния четири дни. Все
още няма яснота кой е
"пациент нула", внесъл
коронавируса в Италия.
Според експерти издирва-
нето му е като търсене на
игла в купа сено, пише в.

"Кориере дела сера".
Китайската полиция

задържа над 1500 души за
производство и продажба
на фалшиви медицински
маски. Това съобщи вчера
зам.-министърът на общест-
вената сигурност Ду Хан-
вей, предаде ТАСС. "Разк-
рихме общо 688 случая.
Полицията конфискува над
13 милиона единици фал-
шифицирана продукция,
произведена, без да се

спазват националните и
международните стандар-
ти", заяви висшият служи-
тел на пресконференция.
По думите му стойността
на иззетата продукция
възлиза на 174 млн. юана
(над 24,8 млн. долара).
Китайското законодателст-
во предвижда за фалшифи-
циране на медицински
маски тежки, включително
доживотни присъди с
лишаване от свобода. ççççç
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Индийският премиер
Нарендра Моди призова-
ва за спокойствие, след
като ожесточени сблъсъци
заради новия закон за
гражданството отнеха
живота на 20 души в
столицата Делхи, предаде
ДПА.

"Призовавам сестрите
и братята си от Делхи да
запазят спокойствието и
братството по всяко
време", написа Моди в
Туитър в първата си
публична реакция на
насилието в столицата.
Моди посочи, че задълбо-
чено е проучил ситуация-
та, а "полицията и други
служби работят на място,
за да гарантират спокойс-
твието".

Ïðîòåñòèòå íà ïðèâúðæåíèöè è ïðîòèâíèöè íà ñïîðíèÿ çàêîí
çà ãðàæäàíñòâîòî ïðåðàñíàõà â ñáèâàíèÿ, ïàëåæè è âàíäàëèçúì

Ìîäè ïðèçîâà çà ñïîêîéñòâèå â Äåëõè
ñëåä îêúðâàâåíèòå ñáëúñúöè

Полицаи арестуват участник в протестите в Карава, на гръцкия о. Лесбос, по време на протестите на
местните жители срещу плановете на правителството за строеж на нови центрове за мигранти

Снимки Пресфото БТА

Ñòà÷êà áëîêèðà ãðúöêèòå
îñòðîâè â Åãåéñêî ìîðå

Стачка блокира гръцки
острови в Егейско море, къ-
дето се планира строителс-
тво на нови мигрантски ла-
гери. На Лесбос, Хиос и Са-
мос, след като през цялата
нощ жителите нападаха с ка-
мъни и бомби "Молотов" по-
лицейските части, в сряда
затвориха държавни учреж-
дения, училища и магазини.

Терените, предвидени за
строеж на лагери, се охра-
няват от силно въоръжени
полицейски части. Прави-
телството категорично не
отстъпва пред нежелание-
то на хората да има нови
лагери. Центърът на напре-
жението е о. Лесбос. Хора-
та поставиха налична сел-

скостопанска техника и ав-
томобили, за да спрат дос-
тъпа на властите и да поп-
речат на строежа на лаге-
ри. Областният управител
Костас Мудзурис каза пред
медиите, че поведението на
правителството е "срам за
демокрацията", и допълни:
"Това не се е случвало до-
ри и по време на военната
хунта". Полицаите, изпрате-
ни на острова, са шокира-
ни от ситуацията и я опре-
делиха "като на война". Ли-
дерите на опозиционните
партии призовават прави-
телството да уважи реше-
нието на местните жители
и незабавно да прекрати
строежите на лагери. ç

Мюсюлманки гледат през прозорците патрулиращи в индийската столица
Делхи военни и полицаи. Най-малко 20 души бяха убити при тридневни
сблъсъци в града между хиндуисти и мюсюлмани заради спорен закон за

гражданството. 189 души бяха приети за болнично лечение, като
шейсетина от тях са с огнестрелни рани.

Папа Франциск разговаря с вярващите на пл. "Свети Петър" във Ватикана преди началото
на вчерашната генерална аудиенция

Ñëîâàøêèÿò ïàðëàìåíò îòõâúðëè
Èñòàíáóëñêàòà êîíâåíöèÿ

Словашките депутати от-
хвърлиха конвенцията на
Съвета на Европа за пре-
венция и борба с насилие-
то над жени и домашното
насилие. В 150-местния пар-
ламент 96 от 113-те присъс-
тващи депутати гласуваха
против ратифицирането на
документа, станал известен
като Истанбулска конвен-
ция, предаде АП.

Отхвърлянето бе предло-
жено от ултранационалист-
ката Словашка национална
партия, член на управлява-
щата кокалиция, с подкре-
пата на старшия коалицио-
нен партньор, лявата "Смер-
социална демокрация". Депу-
татите също така призоваха
президента Зузана Чапуто-
ва да информира Съвета на
Европа, че Словакия ще ос-
тане вън от договора. Опо-
зиционната крайнодясна На-

родна партия "Наша Слова-
кия" също гласува против.

Опонентите на конвенци-
ята в Словакия, която е пре-
димно римокатолическа,
твърдят, че някои клаузи ще
нарушат конституцията -
например, защото конститу-
цията дефинира брака като
съюз на мъж и жена. С от-
делен вот броени дни пре-
ди парламентарните избори
в събота двете коалицион-
ни партии гласуваха, също
заедно с други, за одобря-
ването на законопроект,
който дава на пенсионери-
те допълнителна 13-а пен-
сия. Десноцентристките опо-
зиционни партии, които
имат добър шанс да сфор-
мират правителство, осъди-
ха мярката като популист-
ка. Не е ясно засега дали
президентката Чапутова е
готова да я одобри. ç

Протестите между
привърженици и противни-
ци на спорния закон за
гражданството, започнали
в неделя, прераснаха в
сбивания, палежи и ванда-
лизъм. Въоръжени с
камъни, саби и понякога
дори с пистолети, участни-
ците в протестите хвърли-
ха в хаос и терор северо-
източни периферни райони
на мегаполиса, където
живеят главно мюсюлма-
ни. Много бедни работни-
ци мигранти също живеят
там, съобщи АФП. Обзети
от страх за живота си,
мнозина мигранти, работе-
щи в Делхи, са напуснали
града и са се върнали по
родните си села.

По време на множест-

во инциденти, за които
информира индийската
преса, въоръжени хинду-
истки групи са нападали
места и хора, идентифици-
рани като мюсюлмани.
Свидетели съобщават, че
групите крещели: "Да
живее бог Рама".

Законът, внесен от
хиндуисткото национа-
листическо правителство
на Моди, ускорява полу-
чаването на гражданство
от представители на
религиозните малцинства
от съседните държави с
преобладаващо мюсюл-
манско население, но
мюсюлманите са изклю-
чени от списъка. Текстът
на закона дава конкре-
тен израз на опасенията

на мюсюлманското мал-
цинство в Индия, че ще
бъде принизено до граж-
дани втора класа в
държава, където индусите
са 80 процента от насе-

лението, посочва АФП.
Религиозното насилие

в Делхи съвпадна с посе-
щението на американския
президент Доналд Тръмп в
Индия. ç

Ìîäè ïðèçîâà çà ñïîêîéñòâèå â Äåëõè
ñëåä îêúðâàâåíèòå ñáëúñúöè
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Êîáðàòà: Ñëåäâàì çíàöèòå,
êàêòî êàçâà Âàíãà

Боксьорът Кубрат
Пулев се включи на живо
по "Скайп" в предаването
"Тази сутрин" по bTV.
Кобрата разкри, че не е
бил допуснат да влезе в
САЩ заради проблем с
визата, който и местните
власти не успели да
изяснят. Претендентът за
световната титла в теж-
ката категория отрече да
е имало скандал и споде-
ли, че е въпрос на време
да получи нужните доку-
менти, с които да се
боксира и пребивава в
САЩ.

"На летището в Чикаго
полицаите, служителите,
всички бяха супер учти-
ви. Снимахме се, даже
се смяхме. Бях им доста
интересен като личност и
се бяха събрали всички.
Не бях депортиран, а
телепортиран от самия
себе си. Не виждам
някакви притеснения или
проблеми. Имаше няка-
къв проблем с визата,
който и те самите не
успяха да уточнят. За
мен всичко е окей, така
е трябвало да се случи.
И Ванга е казала "След-
вайте знаците". Това е
знак, че трябва да се
подготвям в Европа по-
концентрирано, а не в
Щатите", заяви Кубрат.

"С тази виза B1/B2 си
влизам всеки път в
Щатите и няма никакъв
проблем. Това е от поне
5 години. Не знам какво

Не съм депортиран, сам се
телепортирах, обясни Кубрат Пулев

Кобрата направи включване по "Скайп", като разговаряше
в ефир, седейки на земята

Наполи и гостуващият
Барселона завършиха 1:1 в
първи мач помежду им от
1/8-финалите на Шампион-
ската лига. Срещата бе де-
бют за треньора на каталун-
ците Кике Сетиен в турни-
ра, а немалко от феновете
по трибуните бяха с маски,
след като в Италия от ня-
колко дни се разпространя-
ва смъртоносния коронави-
рус. Дрис Мертенс (30) из-
веде домакините напред в
резултата, а Антоан Гризман
(57) изравни и голът му да-
ва известно предимство на
каталунците преди реванша.
Гостите завършиха мача в
намален състав след изгон-
ването на Артуро Видал в
края, а освен чилиеца ре-
ваншът ще пропусне и Сер-
хио Бускетс за натрупани
картони.

Треньорът на Барселона
Кике Сетиен смята, че неа-
политанците няма да могат
да се защитават толкова
добре и в реванша на "Камп

Повечето фенове на стадиона в Неапол бяха с маски

се случи. И те самите не
са наясно, но както и да
е. Моята виза е бизнес-
туристическа, с която
адвокатите ми казаха, че
имам право да се бокси-
рам, да пребивавам в
Щатите. Въпреки това
ние сме подали докумен-
ти още миналата година,
преди последния ми мач,
за работна виза. Просто
малко са се забавили.
Няма никакви рискове за
моята кариера в Щатите.
Всичко е перфектно,
всичко е супер. Единст-
веният враг на човека
може да бъде той самият.
Всички други могат да му
помагат. Въпрос на
време е да получа работ-
ната виза. Аз не съм
казал, че отивам да
работя. Аз тренирам и се
подготвям там. Нито
имам мач. Но така са
решили", разказа своята
версия за случая българ-
ският боксьор.

"Успях да гледам мача
на Уайлдър и Фюри. Не
на живо, но по телевизи-
ята. Беше интересен. Не
че Фюри беше толкова
подготвен, просто на
Уайлдър нещо му стана.
Не беше на необходимото
ниво, може би заради
дрехите, с които излезе.
Каза, че са тежали над
40 паунда (близо 20 кг) и
това е повлияло. Възмож-
но е, малко недоглеждане
на детайлите. Възможно е
костюмът да му е нате-

жал. Ако пет минути седи
човек с над 40 паунда на
гърба си и трябва да
изиграе 12-рундов мач за
световна титла в тежката
категория срещу един от
най-добрите боксьори в
света, който ще го преси-
ра, ще го натиска, нор-
мално е да повлияе. Но
не смятам, че е само
това. И психически не
беше стабилен, не беше
организиран. За мен
нямаше фаворит в този
мач. Предполагах, че
Фюри ще победи", анали-
зира  боксьорът ни мача
за световната титла.

"Ще има трети двубой
между тях двамата през
юли, пак в Лас Вегас.
Именно заради това
пропада пъкленият план
на Еди Хърн да играе с
победителя и да заобико-
ли мача с мен. Заради
това пак сме на линия и
организираме договора,
който ще бъде готов до
3-4 дена. Смятам, че аз

съм по-добрият, по-
подготвеният, по-бързият,
по-подвижният, така че
ще го мачкам. Независи-
мо къде. Понеже те имат
много условия, им казах-
ме, че ще се съобразим
с техните, но и те трябва
да приемат нашите.
Извоювахме съдията на
ринга да не бъде англи-
чанин, а да бъде неутра-
лен. Тях ги е страх да
излязат да се бият на
неутрална територия.
Съгласихме се да бъде в
Англия мачът", каза още
българският боксьор.

В момента Пулев е в
Берлин, където продъл-
жава подготовката си за
дългоочаквания мач с
Антъни Джошуа. "Може
да дойда за няколко дни
до България, но като
цяло се подготвям в
Германия. САЩ мога да
посетя с желание и пари
- трябва да си платя
билета и да отида",
завърши Кубрат Пулев. ç

Áàðñåëîíà ñå èçìúêíà ñ
äîáúð ðåçóëòàò â Íåàïîë

Челси загуби у дома от Ба-
йерн с 0:3 в първа среща по-
между им от 1/8-финалите в
Шампионската лига. Серж Гнаб-
ри (51, 54) и Роберт Левандов-
ски (76) осигуриха комфортен
аванс на баварците преди ре-
ванша в Мюнхен на 18 март. В
62-рата минута гостите претен-
дираха и за дузпа за игра с ръ-
ка на защитник, но такава не бе
отсъдена. Повторенията показа-
ха, че наистина има нарушение.
Положението на лондончани ста-
на още по-тежко в 83-тата ми-
нута, когато Маркос Алонсо уда-
ри с ръка в лицето съперник и
първо получи жълт картон, но
след това реферът Клеман Тюр-
пен гледа повторение на ситуа-
цията и реши да изгони защит-
ника с директен червен картон.
Мениджърът на Челси Франк

Лампард трудно преглътна загу-
бата с 0:3. Той призна, че това
е тежък урок за неговия млад
отбор. "Байерн е изключително
силен тим и трябва да напра-
виш всичко правилно, ако не ис-
каш да пострадаш лошо. Това
бе тежка вечер. Не бяхме уве-
рени с топка в крака, а това е
разочароващо", заяви Лампард.

"Не сме играли на това ниво
от доста време и се сблъскахме
с реалността. Трябва да гледаме
от позитивната страна. Може би
тази вечер няма да го осъзнаят,
но именно в тези мачове игра-
чите разбират на какво ниво
трябва да бъдат. Не бива да мис-
лим за резултата. Ясно е, че при
0:3 сме в лоша позиция. Остава
единствено да покажем гордост-
та си в реванша. Ще бъде труд-
но. Може би ще се наложи да
направим промени, но който и
да влезе в игра, трябва да пока-
же характер", смята мениджъ-
рът на Челси.
Треньорът на Байерн (Мюнхен)

Ханзи Флик засипа с похвали
своите играчи. Въпреки това нас-
тавникът бе предпазлив относ-
но целите на тима в турнира,
като заяви, че той първо трябва
да довърши започнатото и да се
класира на 1/4-финала. ç

Áàéåðí ñìà÷êà
×åëñè â Ëîíäîí

Ноу". "Това е добър резул-
тат, макар че трябваше да
хвърлим много усилия, за да
създаваме положения. Не
бяхме достатъчно остри, за
да пробием защитната сте-
на, която Наполи бе изгра-
дил. След изравняването съ-
перникът се отвори и можех-
ме да ги накажем. Те играха
много добре и ни бе трудно
да отбележим. Затова ра-
венството ни устройва пре-
ди реванша. Поздравявам
моите играчи за този резул-
тат, но трябва да бъдем по-
опасни срещу подобни за-
щитаващи се отбори. Става
въпрос за търпение. Смя-
там, че ще имаме повече
възможности в ответния
мач. Не вярвам един отбор
да може да се защитава по
този начин и на "Камп Ноу".
Трябва да мислим позитив-
но и да не се оплакваме",
заяви Сетиен.

Реваншът на "Камп Ноу"
е на 18 март от 22 часа бъл-
гарско време.

Защитникът на Барсело-
на Жерар Пике съобщи ус-
покоителна новина за всич-
ки фенове на каталунците
преди предстоящото Ел Кла-
сико. Пред испанското из-

дание "Спорт" 33-годишният
бранител потвърди, че ще
може да играе в неделя сре-
щу Реал (Мадрид).

Притесненията за състо-
янието на Пике се появиха

по време на двубоя с Напо-
ли. Тогава испанският наци-
онал беше заменен прину-
дително в добавеното вре-
ме, а мястото му зае Кле-
ман Ленгле. ç

Êîáðàòà: Ñëåäâàì çíàöèòå,
êàêòî êàçâà Âàíãà
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05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" - сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким (п)
07.00 "Безценната перла" - сериал (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 "За историята свободно" с водещ

проф. Искра Баева (п)
09.00 "Дискусионен клуб" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" - сериал
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" - сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: "Танцуващият със

сенки" (2012 г.) Великобритания/
Ирландия

18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ: "Ордата" (2012г.)

Русия
23.10 Новини (п)
23.50 "Актуално от деня" (п)
00.20 "Студио Икономика"(п)
01.20 "Следобед с БСТВ" (п)
03.00 "Общество и култура" (п)
04.00 "Шевица" - фолклорно предаване (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни - предаване за здравос-

ловен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър Последните дни /п/
13.30 Отворени досиета 2: Пастор Христо

Куличев. Режимът на БКП срещу хрис-
тиянската вяра - документална поре-
дица /България, 2017 г./, режисьор
Павел Веснаков

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс - анимаци-

онен филм
14.45 Островът на сините птици - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Вечната музика /п/
17.30 Джинс /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Най-дългото знаме
19.10 Людмила Гурченко - тв филм /16,

последен епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Какво ще се случи 2 - документална

поредица
21.30 Студио Футбол
22.00 Футбол: Интер - Лудогорец, среща -

реванш от турнира на УЕФА "Лига
Европа" - пряко предаване от стади-
он "Сан Сиро"/Милано/

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Людмила Гурченко - тв филм /16,

последен епизод/п/
03.10 Туристически маршрути /п/
03.35 Днес и утре /п/
04.00 Малки истории /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, еп. 2
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, еп. 22
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 81
16.00 "Спасители в планината" - сериал,

с. 6, еп. 9
17.00 bTV Новините
17.20 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп.79
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 36
21.00 Премиера: "Бригада Нов дом" - соци-

ален проект, старт на сезон 5
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 5
01.00 "Спасители в планината" /п./ - сери-

ал, с. 6, еп. 9
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 60

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 21

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 10-13

08.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 23
09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 21
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 2, еп. 4
11.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 16
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 9
13.00 "Нинджа 2: Пътят на отмъщението" -

екшън, криминален, трилър (Тайланд,
САЩ, 2013), в ролите: Скот Адкинс,
Кейн Косуги, Сюн Сугата, Витая Пан-
срингарм и др.

15.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 24
16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 22
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 10
18.00 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 1
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 2, еп. 5
19.45 Студио "УЕФА Лига Европа"
20.00 Пряко, УЕФА Лига Европа:
22.00 Пряко, УЕФА Лига Европа:
00.00 УЕФА Лига Европа - обзор
00.30 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 7
01.30 "Изчезнали" - сериал, еп. 12
02.30 "Стрелата" - сериал, с. 2, еп. 5
03.30 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 10
04.30 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 1

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.

12, еп. 9, 10
07.00 "На по-добро място" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
10.00 "Шпионски свалки" - екшън, комедия,

романтичен (САЩ, 2012), режисьор
Макджи, в ролите: Рийз Уидърспун,
Крис Пайн, Том Харди, Тил Швайгер,
Абигейл Спенсър, Челси Хандлър, Ан-
джела Басет, Лора Вандервоорт и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал

14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп. 54
18.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

- вечерно токшоу
19.00 "На по-добро място" - сериал, с. 2,

еп. 6, 7
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 17
22.00 "Кухня" - сериал, с. 3, еп. 15, 16
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 13, 14
00.00 "Шпионски свалки" /п./ - екшън,

комедия, романтичен (САЩ, 2012)
02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

- вечерно токшоу
04.00 "На по-добро място" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, еп. 11, 12
08.00 "Перфектно убийство" - трилър, кри-

минален, драма (САЩ, 1998), в роли-
те: Майкъл Дъглас, Гуинет Полтроу,
Виго Мортенсен и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Ривърдейл" - сериал, еп. 13
11.30 Телепазар
11.45 "Героите на джунглата" - анимация,

приключенски (Франция, 2017), ре-
жисьор Давид Ало

13.45 "Мангелхорн" - драма (САЩ, 2014), в
ролите: Ал Пачино, Холи Хънтър, Крис
Месина, Хармъни Корийн, Скайлър
Гаспър и др.

15.45 "Робо-куче" - фантастика, семеен
(САЩ, 2015), в ролите: Майкъл Кем-
пиън, Патрик Мълдуун и др.

17.45 Телепазар
18.00 "Усещане за жена" - драма (САЩ,

1992), режисьор Мартин Брест, в
ролите: Ал Пачино, Крис О`Донъл,
Джеймс Ребхорн, Габриел Ануар, Фи-
лип Сиймор Хофман и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Пряко включване" - фантастика, три-

лър (САЩ, 2000), в ролите: Денис
Куейд, Джим Кавийзъл, Шон Дойл,
Елизабет Мичъл, Андре Брауър и др.

23.30 "Апалуза" - уестърн, криминален, ро-
мантичен, драма (САЩ, 2008), в ро-
лите: Ед Харис, Рене Зелуегър, Дже-
реми Айрънс, Виго Мортенсен, Ланс
Хенриксен и др..

01.45 "Живи легенди" - драма, комедия
(България, 2014), в ролите: Ники
Илиев, Орлин Павлов, Саня Борисо-
ва, Микеле Плачидо, Стефан Щерев,
Яна Маринова, Георги Кадурин и др.

03.45 "Пати Кейк" - музикален, драма (САЩ,
2017), в ролите: Сар Нгауджа, Дани-
ел Макдоналд, Бриджит Евърет, Ма-
мъду Ачей, Патрик Брана, Сидхарт
Дананджей и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - серал, сезон 7 /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Системата" (пре-

миера) - сериен филм, сезон 9
21.00 "Hell’s Kitchen България" - риалити,

нов сезон
22.00 "Съдби на кръстопът" - предаване на

NOVA
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 10
01.30 "Уил и Грейс" - сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм

Êèíî Íîâà

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

07.00 "Невинна разходка" - романтична ко-
медия с уч. на Дженифър Финигън,
Сам Пейдж, Лини Евънс и др. /п/

08.45 "Пътешествие до края на света" -
приключенски филм с уч. на Бенедикт
Къмбърбач, Джаред Харис, Сам Нийл,
Джейми Сайвс, Ричард Маккейб, Вик-
тория Хамилтън и др.,II част /п/

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

12.00 "Цветарница на мистериите: Мълча-
ние" - мистерии с уч. на Брук Шийлдс,
Бренън Елиът, Бю Бриджис, Кейт Дръ-
мънд и др.

14.00 "В редиците на любовта" - романтич-
на комедия с уч. на Джеймс Дентън,
Натали Браун, Ребека Лидиард, Кейт
Корбет, Рон Лий и др.

15.45 "Светът е наш" - романтична драма с
уч. на Зак Ефрон, Емили Ратайковс-
ки, Джон Бернтал, Шайло Фернандес,
Джони Уестън, Уес Бентли, Ванеса
Ленгинс и др.

17.50 "Ударът "Пелам 123": Отвличане в
метрото" - екшън с уч. на Дензъл
Уошингтън, Джон Траволта, Луис Гус-
ман, Рамон Родригес, Джеймс Ган-
долфини, Джон Туртуро и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9

21.00 "Тайните на Беки Б." - романтична
комедия с уч. на Айла Фишър, Хю
Данси, Джон Гудман, Джон Литгоу,
Кристен Ритър, Джоан Кюсак и др.

23.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9 /п/

00.10 "Скелети близнаци" - романтична ко-
медия с уч. на Бил Хадер, Кристен
Уиг, Люк Уилсън, Тъй Бърел и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 27 февруари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 39

ВОДОРАВНО: Маринина (Александра). Елада. Но-
минатив. Ред. "Високата тераса". Пени. "Юманите". Ку-
линар. Балена. Лит. ТЕРИКО. Ик. Пан. Коларова (Вя-
ра). Типик. Пик. Рас. "То". Ерик. Танали. Ракитин (Ни-
кола). НОМАД. Нирал. Панорама. Аров (Любен). "Ра-
ви". АЛ. Маб ("Кралица Маб"). Ватикана. Тарапана. Арел
(Жули). Геко. "Ам". ТУ. "Ако". "Рома". Аналитик. Кино-
вар. Атава. "На лирата ми". Ол. Закана. Италики.

ОТВЕСНО: Манипулатори. Атерина. Роселини (Ро-
берто). Арабаконак. Лимонит. Пекар. "Ромола". Ни-
кин. Кирилова (Росица). АВИН. Вина. Атокит. Вапа.
Ара. Натюрел. Кип. Тамара. ЛАТАМ. Рап. Нарин. "Ти".
Итабирит. Наката (Хидетоши). Ат. Невена Коканова.
Улама. Рилов (Аркадий). Норина. Итил. Карате. Ара-
ма. Арата. Десени. Алама. Екивок. Вада. "Ако си дал".
Локали.

Днес от северозапад ще нахлуе по-студен въздух.
Ще бъде облачно, с превалявания от дъжд в цялата
страна. С проникването на по-студен въздух, дъждът по високите по-
лета на запад, а по-късно и  в Предбалкана и Лудогорието ще преми-
нава в сняг. Образуването на по-съществена или трайна снежна пок-
ривка, освен по по-високите места в Предбалкана, отново е малко
вероятно. Заради динамиката на процеса в четвъртък и очакваните
температурни контрасти, очаквайте допълнителни уточнения за този
период в следващите дни. Температурите следобeд ще са в доста ши-
рок интервал: от 3-4 градуса в Софийско, до 7-8 в западната част на
Дунавската равнина и все още до 17-18 градуса в ранния следобед в
крайните източни райони. Отново ще духа силен вятър от северозапад
и запад.

Минималните температури в петък сутрин ще бъдат от около минус
6 в котловините на запад до плюс 2-3 в централната и западна част на
Дунавската равнина и Тракия. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира
от запад-югозапад. През деня в петък дневните стойности ще достигнат
7 до 12 градуса, а през почивните дни отново ще се радваме на по-
високи температури.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Пряко включване" - фантастика,
трилър, в ролите: Денис Куейд, Джим Кавийзъл,
Шон Дойл, Елизабет Мичъл, Андре Брауър и др.
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Изпълнителният дирек-
тор на Лудогорец Ангел
Петричев говори пред
медиите преди заминаване-
то на отбора за Милано,
където тази вечер от 22
часа предстои 1/16-финал-
ният реванш от Лига
Европа. Преди седмица
Интер спечели с 2:0 в
Разград. Сега двата тима
ще играят пред празни
трибуни от съображения за
сигурност заради епидеми-
ята от коронавирус, която
удари Италия. Лудогорец
пътува заедно с епидемио-
лога Руси Пантаджиев,
който ще следи за здраве-
то на играчите. Вече е
ясно, че при завръщането
си в България всички от
делегацията на "орлите" ще
бъдат подложени на тесто-
ве във ВМА.

"Липсата на фенове по
трибуните не е добре за
Лудогорец. Нашите футбо-
листи обичат да играят
пред пълни стадиони. По-
скоро това би било минус
за нас. Равенството с Етър
няма да повлияе негативно.
Най-големите издънки в
първенството Лудогорец ги
прави между два големи
мача в Европа. Този двубой
вече е забравен. Има
прекалено много време до
края на шампионата. В
плейофа си проличава
винаги кой е по-добър. В
спортно-технически аспект

Липсата на фенове по трибуните не е добре, нашите футболисти обичат да играят
пред пълни стадиони, заяви изпълнителният директор на "орлите" Ангел Петричев

Владимир Илиев се
класира за финала
в суперспринта при мъжете на
европейското първенство по
биатлон, което започна в Минск-
Раубичи (Беларус). Илиев зае
23-то място в квалификациите с
една грешка в двете стрелби и
изоставане от 40.9 секунди.
Победител в пресявките стана
представителят на домакините
Антон Смолски с 10 от 10
повалени мишени и време от
7:53.4 минути. В суперспринта
дистанцията при мъжете е 3.6
км, а първите 30 се класират за
финала. Другите българи не
намериха място в тази класация.

Димитър Димитров -
Херо, спечели делото
срещу казахстанския клуб Иртиш
за неправомерно уволнение,
съобщи чрез Facebook адвокатът
Радостин Василев. В момента
60-годишният специалист води
Берое. "Днес самостоятелен
арбитър на комисията за статута
на играчите на ФИФА постанови
решение в полза на клиента ни
Димитър Димитров - Херо по
делото му срещу ФК Иртиш
(Павлодар), съобщи Василев.

Едуард Ераносян
вече не е треньор
на Докса (Катокопия), съобщава
кипърската преса.  Родният
специалист води за последно
отбора при загубата с 2:3 за
първенство от Аполон (Лимасол)
в събота. Това беше пето
поражение за елитния тим в
последните шест двубоя и
ръководството на кипърския
клуб му посочи вратата. Едо пое
закъсалия състав в края на
октомври миналата година, но в
14 мача под негово ръководство
в шампионата Докса записа
едва 2 победи, 3 равенства и 9
загуби и с 11 точки е на дъното
в класирането на 8 точки зад
предпоследния Еносис.

:
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Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев говори пред
журналисти на летище Варна преди заминаването на "орлите" за Милано
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Българският футболен съ-
юз (БФС) ще поеме разхо-
дите по възстановителното
лечение в Барселона на по-
лузащитника на националния
отбор Ивайло Чочев. Реше-
нието бе обявено след Из-
пълкома на футболната цен-
трала.

 Чочев получи травма по

Ãðèøî ñ âòîðè óñïåõ â Ìåêñèêî
От стр. 1

Григор вече има пет
победи в петте мача
срещу босненския си
опонент, но колкото и
странно да звучи, пос-
тигна най-лесния си
успех над него с вероят-
но най-икономичното
представяне. Предишни-
те им четири двубоя

бяха оспорвани и три от
тях завършиха в три
сета, като във Виена
миналата година - също
се оказа доста интригу-
ващ.

Както е известно,
Григор спечели титлата в
Акапулко през 2014 годи-
на, когато за първи път
турнирът се премести от

ÁÔÑ ïîåìà ëå÷åíèåòî íà íàöèîíàë
â Áàðñåëîíà време на европейската ква-

лификация срещу Черна го-
ра през март миналата го-
дина. Въпреки че бе конту-
зен, той подписа договор с
втородивизионния Пескара,
след като неговият Палермо
бе изхвърлен в четвърта ита-
лианска дивизия, заради фи-
нансови нарушения на соб-
ственика на клуба Маурицио
Дзампарини. ç

нашите очаквания са за
добро представяне. Ние
винаги играем за победа и
не се предаваме. Първия
мач се представихме на
добро ниво, ако бъдат
изчистени грешките, които
допуснахме, би трябвало
да очакваме положителен
резултат на реванша",
обяви Петричев.

"Всеки човек изпитва
притеснения заради коро-
навируса. Ние си даваме
сметка, че УЕФА е преце-
нила какъв риск поема.
Все пак като организация
поставя на първо място
сигурността на футболисти-
те и феновете. Колегите от
Интер не показват кой
знае колко голямо притес-
нение. Все пак те се
намират на място. Предпо-
лагам, че ако имаше нещо
обезпокоително, щяха да
ни уведомят. Взели сме
доста сериозни мерки. В
последните дни сме в
контакт с различни инсти-
туции. Всичко е обяснено
на футболистите", допълни
изпълнителният директор
на Лудогорец.

Генерал Венцислав
Мутафчийски - началник на
ВМА и председател на
националния щаб срещу
коронавируса, потвърди, че
е провел разговори с
отбора и е дал инструкции
за престоя им в Италия.
"Проведохме една много

дълга беседа с конкретни
инструкции - как да се
спазва хигиената на прид-
вижване със защитени уста
и нос, как да се използват
дезинфекционни средства и
какви рестрикции да се
наложат на отбора по
отношение на поведението
им извън играта. Те са
съкратили своя престой.
Това също е по наша
инструкция. С тях ще пътува
и наш епидемиолог. Има
една такава максима, че
пътуващи в разни засегнати
райони, ако престоят 1 ден
и ограничат контактите си,
заплахата от заразяване
спада с около 80%", разяс-
ни Мутафчийски.

Той обясни, че разходки
из града в такава ситуация

са неразумни, а играчите
трябва да носят маски с
висока степен на защита.
"След като се прибере
отборът, ние ще имаме
грижата да ги посрещнем и
да направим тестове. Вече
имаме бързи тестове,
които да могат да ни
ориентират дали има
някакво заразяване. Разби-
ра се, всички от групата
ще останат под наблюде-
ние, но без карантина, ако
не се е създала обстанов-
ка", каза още генералът.

Ако тестовете след мача
в Италия на футболистите
са положителни, то най-
вероятно ще бъде отменен
мачът от Първа лига между
Лудогорец и Арда на 1
март. ç

клей на открити твърди
кортове. Последната му
поява в мексиканския
град бе през 2016-а,
когато стигна четвъртфи-
налите, а сега ще има
същия шанс да го повто-
ри. В тазгодишното изда-
ние на турнира Гришо
започна с победа и учас-
тието си на двойки. ç


