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Задържаният 20-годишен младеж за безпрецедентната атака
срещу НАП вече е с повдигнати обвинения за посегателс-
тво срещу личността и гражданите. Това е Кристиян Бой-
ков от Пловдив, живее в София, съобщава БГ On Air. Крис-
тиян е бил задържан във вторник следобед на работното
му място. Служител е на компания за киберсигурност. Бой-
ков е станал публично известен едва на 17 години, когато
хакнал сайта на Просветното министерство.
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ищо добро не я чака Европа с председател на
ЕК като Урсула фон дер Лайен. Номинацията й
бе зачената в грях - в пазарлък на европейс-
ките елити, в който се разпределяха постове
и власт, но не се говореше за идеи и полити-

Âëàñò, çà÷åíàòà â ãðÿõ

Í

едемнадесет са вече огнищата на афри-
канска чума по свинете в лични стопан-
ства след откритите в Русенско  2 нови
случая. 15 пък са доказаните случаи на
болестта по диви свине. Министър
Десислава Танева съобщи, че тройно се
увеличава финансовият стимул за острел
на диви свине в 20-километровата зона
на огнищата, сумата за възнаграждение
ще бъде 150 лева. Засилва се и контро-
лът на придвижване на хора и превозни
средства в тези зони, като се включва и
армията, предаде БНР.
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ки. Лайен е дъщеря на висш брюкселски чиновник,
тоест наследствена еврономенклатура, сраснала се с
благините на брюкселската хранилка. Заемала е минис-
терски постове на младежта, труда и отбраната в Бер-
лин, но на никой от тях не е проявила лидерски качес-
тва и харизма. Винаги вярна сянка на канцлерката Мер-
кел, в Брюксел отново ще се чува волята на Берлин и
Париж, а Източна Европа ще бъде в девета глуха. Комай
единственото достойнство на тази жена е, че е майка
на седем деца. С целия ресурс на политическата сделка
и задкулисие тя бе избрана на ръба на мнозинството -
с под 10 гласа над нужните й 374 вота на евродепутати
- далеч от легитимността, изборът й разделя не само
институциите, но и цяла Европа, вместо да ги обедини и
промени. А програмата й е трагедия: първо била евро-
пейка, а чак след това германка, мечтаела за Европей-
ски съединени щати (а хората искат връщане към наци-
оналната държава и суверенитета), призова за повече
бежанци и за насилственото им разпределяне даже и в
държави, които не ги желаят (противно на масовите
настроения в ЕС срещу безконтролната миграция и те-
роризма, противно на идеята, че уж в ЕС сме равноп-
равни и свободни в избора си), поиска задължителна
квота за жени началнички даже в частния бизнес (зна-
чи полът е важен, а не способностите). Не забрави и
джендърите - щяла да ни налага Истанбулската конвен-
ция (противоконституционна у нас, противоестествена
спрямо християнския морал и ценности). Тотално скъс-
ване с реалността, с настроенията на милиони европей-
ски граждани, още и още от същата отровна смес от
безидейност и подмяна, които съсипват Европа. На гро-
тесковия пионерски евроентусиазъм на Фонката опози-
ция ще бъде не само половината Европарламент, но и
огромното мнозинство от европейците - те повече не
искат да живеят така, а елитите показаха, че не могат
да управляват по друг начин. В такива ситуации си
отиват елитите - жалко, че няма да е веднага, но със
сигурност ще се случи.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ
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Съд в Москва постанови
вчера за шестима от 24-
те украински моряци, за-
държани от Русия край
бреговете на Крим мина-
лата година, продължава-
не на срока на предва-
рително задържане с още
три месеца, а за остана-
лите трябваше да се про-
изнесе по-късно. Това на-
малява шансовете за го-
ляма размяна на затвор-
ници между Русия и Ук-
райна, коментира АП.
Москва ги обвинява в не-
законно навлизане в рус-
ки териториални води.ç

Главният мениджър на
ЦСКА Стойчо Стоилов
призна, че нулевото ра-
венство с Титоград ще има
последствия. Играчите и
треньорите ще бъдат при-
викани за сериозни раз-
говори. "Ще трябва да про-
ведем сериозни разгово-
ри с треньорите и играчи-
те. Този мач беше прото-
колен, но все пак трябва-
ше да победим, за да тру-
паме коефициент. Не би-
ва да търсим оправдания,
този отбор трябваше да
го победим два пъти", обяви
Стоилов.

ÁÑÏ å ïðîòèâ ðàòèôèêàöèÿòà
íà äîãîâîðèòå çà F-16

заяви пред "Канал 3"
народният представи-
тел от ПГ на "БСП за
България" Николай
Цонков.

Като основни
причини на левицата
да не подкрепи тези
решения социалистът
посочи - много се

"БСП няма да
подкрепи ратификаци-
ята на 4-те договора
за закупуване на
самолетите F-16 и
актуализацията на
държавния бюджет.
Управляващите оче-
видно се провалиха в
преговорите". Това
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на чума 150 ëåâà ñòàâà
íàãðàäàòà çà
îòñòðåëÿíî
äèâî ïðàñå
След последните случаи на заразата в
Плевенска, Бургаска и Русенска област
рискът да се разпространи болестта е
много висок. Експерти предлагат област-
ните управители да предприемат дейст-
вия за ликвидиране на всички домашни
прасета в 20-километровата зона около
промишлените ферми, за да не пострадат
от заразата.

Ëåâèöàòà
å ñðåùó
ðÿçêîòî
óâåëè÷åíèå
íà áþäæåòà
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увеличава разходът от
БВП за отбрана и
става около 3%; не е
ясно какво ще бъде
индустриалното сът-
рудничество; важно е
трите модернизацион-
ни проекта да се
развиват и реализират
едновременно; притес-

нителната цена за
придобиване на тези 8
самолета и начина на
плащане. < 3

Снимка
Пресфото
БТА

Пловдив.
Стотици
богомолци
изпълниха
храм "Света
Марина" за
храмовия
празник и
деня на
света
великомъче-
ница
Марина.
Хората
отдадоха
почит на
светите
мощи на
света
великомъче-
ница
Марина.
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Договорите за
изтребителите Ф-16

ще бъдат обсъдени
в комисии в НС

Проектозаконът за
промяна на Закона за
държавния бюджет, както
и четирите договора със
САЩ за закупуването на 8
изтребителя Ф-16, ще
бъдат обсъдени в комиси-
ите по отбрана и по
бюджет и финанси в
Народното събрание,
съобщи БНТ. На извънред-
но заседание в понедел-
ник правителството
предложи увеличение на
бюджетния дефицит до 2,3
млрд.  лв., за да бъдат
платени 2 млрд. и 100
млн. лв. накуп за осемте
нови самолета. С това
стартира процедурата по
ратификация на договора
за новите изтребители.
Законопроектът и догово-
рите трябва да влязат за
обсъждане в пленарна
зала до края на тази
седмица, припомни
обществената телевизия.

43 800 първолаци ще
получат еднократна
помощ от 250 лв.

Родителите на 43 800
първокласници ще получат
еднократна помощ от 250
лв., съобщи след редовно-
то правителствено
заседание социалният
министър Бисер Петков,
цитиран от БГНЕС. Общият
размер на отпуснатите
средства е 11 млн. лева.
Социалният министър
съобщи, че са одобрени
допълнителни 125 373
950 лв., които ще бъдат
за сметка на намаления
трансфер от централния
бюджет за Държавното
обществено осигуряване.
Те ще се използват за
месечна подкрепа на
хората с увреждания.
Министрите взеха реше-
ние също да се удължи
срокът на услугата личен
асистент, социален
асистент и домашен
помощник до края на
годината. По този начин
над 12 000 души ще
получават помощта.
Разходите възлизат за
държавата около 14
милиона и са в рамките
на бюджета на Социалното
министерство за тази
година.

Правителството одобри
12 млн. лв. за
допълнителни разходи
на МВР

Правителството одобри
допълнителни разходи по
бюджета на Министерст-
вото на вътрешните
работи за 2019 г., съоб-
щиха от правителствената
пресслужба. Разходите в
размер до 12 000 000 лв.
са за финансово обезпе-
чаване на сключени
договори за изпълнение на
дейности, свързани с
издаването на българските
лични документи.

Това не е първият
проблем с Ларгото. Три
години след ремонта
паветата продължават да

се рушат, което затруднява
пешеходците, припомни
"Нова телевизия".

Всяка от страните по
проекта за ремонт на
Ларгото може да казва
каквото си иска. Фактът е,
че има петгодишна гаран-
ция на обекта и като се
случи нещо, някакъв
конкретен проблем, то
трябва да дойде и да се
оправи и който не го
оправи, си носи отговор-
ност, обясни вчера по Би
Ти Ви Боил Банов, минис-
тър на културата. Очевид-
но тези плочки, които са
били проектирани да

Ìèíèñòåðñòâîòî íà êóëòóðàòà ñúñ ñúäåáåí èñê ñðåùó
ôèðìàòà, ðåìîíòèðàëà öåíòðàëíèÿ ïëîùàä â ñòîëèöàòà

Áîèë Áàíîâ: Ðåìîíòúò íà Ëàðãîòî íÿìà
äà áúäå ïëàòåí îò äàíúêîïëàòöèòå

ÂËÀÑÒÒÀ

Îäîáðåí å Ïëàí çà èçïúëíåíèå íà Íàöèîíàëíàòà
ñòðàòåãèÿ çà äåìîãðàôñêî ðàçâèòèå

Правителството одобри план за
2019 г. за изпълнението на актуа-
лизираната Национална стратегия
за демографско развитие на на-
селението в Република България
от 2012 до 2030 г. Сред приори-
тетите в документа са забавянето
на негативните демографски про-
цеси и намаляването на броя на
населението, преодоляването на
негативните последици от негово-
то застаряване, както и огранича-
ването на диспропорциите в тери-
ториалното му разпределение.

В плана са предвидени мерки
и дейности за подобряване на реп-
родуктивното здраве на населени-
ето, осигуряване на заетост и на-
маляване на бедността сред мла-
дите хора и за осигуряване на ра-
вен достъп до качествено преду-
чилищно и училищно образование.

Всички мерки са насочени към бла-
гоприятно повлияване върху основ-
ните демографски показатели -
раждаемост, смъртност и миграции,
развитието на качеството на чо-
вешките ресурси и адаптиране на
секторните политики към демограф-
ските промени.

Планът систематизира набеля-
заните комплексни и секторни мер-
ки, които оказват въздействие върху
демографското развитие в краткос-
рочен и средносрочен план.

Мерките ще бъдат финансира-
ни от бюджетите на компетентните
ведомства според Закона за дър-
жавния бюджет на Република Бъл-
гария за 2019 г., оперативна прог-
рама "Развитие на човешките ре-
сурси", други оперативни програ-
ми, както и по европейски и меж-
дународни проекти. ççççç

Ãàëèíà Ãåîðãèåâà å íîâèÿò
÷ëåí íà ÑÅÌ îò êâîòàòà
íà ïàðëàìåíòà

Депутатите избраха Галина
Георгиева за член на Съвета
за електронни медии (СЕМ) от
квотата на парламента. Геор-
гиева бе предложена за поста
от председателя на парламен-
тарната комисия по култура и
медии и депутат от ГЕРБ Веж-
ди Рашидов, а в зала получи
подкрепата на 97 народни
представители. 57 гласуваха
"против", 24 се въздържаха. Тя
трябва да заеме мястото на Иво
Атанасов, чийто мандат изти-
ча. Галина Георгиева е бакала-
вър по икономика от Универ-
ситета за национално и све-

товно стопанство (УНСС), а
професионалният си опит е
придобила, работейки в реди-
ца медийни и телекомуникаци-
онни компании.

Другият кандидат бе Ия Пет-
кова-Гурбалова, издигната от
БСП, но тя не получи необхо-
димия брой гласове. Съгласно
Закона за радиото и телевизи-
ята медийният регулатор се със-
тои от петима членове, от кои-
то трима се избират от Народ-
ното събрание и двама се наз-
начават от президента. Насто-
ящият председател на СЕМ е
София Владимирова.ççççç

Íàêðàòêî

:

издържат до 100 килогра-
ма тежест и са били на
пластмасови крачета,
трябва да се сменят с
метални, за да издържат
много повече. Това нещо
сега трябва да се напра-
ви.

Миналата година,
когато идваха, направиха
визуално ремонта и ние
бяхме доволни. Фактът
обаче, че проблемът
рецидивира и плочките
отново се трошат, значи
нещо трябва да се проме-
ни, тъй като не можем в
крайна сметка да спрем
достъпа на велосипедисти,

скейтбордисти, както и
минаването на други пре-
возни средства. Очевидно,
както казах, трябва да се
направят тези плочки да
издържат по-голяма тежест
и това ще бъде направено
сега, каза още Боил Банов.
Министерството на култура-
та със съдебен иск срещу
фирмата, ремонтирала
Ларгото в София.

Ако изпълнителят откаже
да поправи некачествено
сложените павета в гаран-
ционния срок, ресорното
министерство ще предприе-
ме съответните съдебни
действия.ççççç
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ÁÑÏ ïðîòèâ ðàòèôèêàöèÿòà
íà äîãîâîðèòå çà F-16

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"БСП няма да подкрепи
ратификацията на 4-те
договора за закупуване на
самолетите F-16 и актуали-
зацията на държавния
бюджет. Управляващите
очевидно се провалиха в
преговорите". Това заяви
пред "Канал 3" народният
представител от ПГ на
"БСП за България" Нико-
лай Цонков. Като основни
причини на левицата да не
подкрепи тези решения
социалистът посочи -
много се увеличава разхо-
дът от БВП за отбрана и
става около 3%; не е ясно
какво ще бъде индустриал-
ното сътрудничество;
важно е трите модерниза-
ционни проекта да се
развиват и реализират
едновременно; притесни-
телната цена за придоби-
ване на тези 8 бойни
самолета и начина на
плащане.  Той обясни, че

Ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ áëàãîäàðè íà ñîöèàëèñòèòå
çà ïðîÿâåíîòî äîñòîéíñòâî

Ðàçõîäèòå çà îòáðàíà ñêà÷àò
äî 3% îò ÁÂÏ, çàñÿãàò ñå
çäðàâåîïàçâàíåòî, îáðàçîâàíèåòî,
ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà, ïðèïîìíè
Íèêîëàé Öîíêîâ îò ëåâèöàòà

В изказване в парламента
вчера Корнелия Нинова заяви:
"Всички политици, от всички пар-
тии, от всички цветове, години
наред сме единодушни за след-
ното - в България има тежка де-
мографска криза. Някои експер-
ти дори ни предупреждават за де-
мографска смърт. Младите напус-
кат България и трябва да им по-
могнем с всички стимули и въз-
можности на държавата да ги за-
държим тук. Работещите бедни се
увеличават. Дотук всички сме
единодушни за това. Думи, само
думи, облечени тези години в
множество стратегии, доклади,
доктрини, отчети. От "БСП за Бъл-
гария" предлагаме алтернатива,
действия и решения. Какво по-

БСП е изложила всички
тези свои притеснения
миналата година, когато е
подкрепила актуализира-
ния проект за инвестицио-
нен разход за придобива-
не на нов тип боен само-
лет. "Тогава казахме, че за
нас е най-важно тази
сума, която ще се плати,
да не тежи на бюджета,
да не засяга важни секто-
ри от българската иконо-
мика и финанси като
здравеопазване, образо-
вание, социални дейнос-
ти", обясни депутатът и
допълни, че за съжаление,
сега това ще се случи.
Според него с актуализа-
цията на държавния
бюджет - от 0,5% дефици-
тът скача на 2% и парите,
които се отделят за
самолетите, близо 2,2
млрд. лв., се взимат от
общините, от здравеопаз-
ването, от образованието.

"Ние сме твърдо за модер-
низация на българската
армия, на която всички
политици сме длъжници,
защото се забавиха изк-
лючително много всички
модернизационни проекти.
Това обаче трябва да
става разумно, от гледна
точка на ограниченията, в
които живеем и ограниче-
нията на бюджета на
България", категоричен бе
той.

Николай Цонков наблег-
на, че по време на прего-
ворите не са постигнати
основни за страната ни
неща. "Важно беше да
имаме разсрочена схема

на плащане, за да могат в
близките 4-5 години да се
случат модернизациите на
всички видове въоръжени
сили. Важно бе и да не
повишаваме толкова рязко
разхода от БВП за отбра-
на, защото това може да
се отрази и на заплатите
на военнослужещите, и на
условията им на труд",
поясни той. Народният
представител заяви, че не
е ясно и какви други
задължения ще поеме
бюджетът на Министерст-
вото на отбраната. Той
подчерта, че има притес-
нителна информация, че
пакетът на въоръжение на
самолетите, който ще
получим, не е пълният.
"Има промяна в прегово-
рите и финалните догово-
ри от проекта за инвести-
ционен разход, който беше
одобрен от НС - със 700
млн. лв. повече", коменти-
ра той. Цонков подчерта,
че изтребителят, който ще
получим, не е многоцеле-
ви, какъвто сме искали, за
да заменим и МиГ и СУ-25,
и  не е ясно каква ще
бъде сумата за инфраст-
руктура за тези самолети.ç

сец ще правите два пъти актуали-
зация на бюджета по средата на
годината - един път, за да се на-
мали партийната субсидия, и вто-
ри път, за да се увеличи дефици-
тът на близо 3 млрд. лв. и да взе-
мете нови заеми. За едни 90 млн.
лв. за деца, за младите семейст-
ва, демографската катастрофа -
няма пари и не може да се прави
актуализация на бюджета. Източ-
ник не сме били посочили. Мно-
го ясно, че източник е излишъ-
кът. Не можело - по Закона за
публичните финанси това не ста-
вало така, защото харченето на
излишък трябва да се предложи
от МС и да се одобри от НС.

Питам ви, т. е. питам  преми-
ера Борисов, одобри ли Народ-
ното събрание да изхарчите 2
млрд. лв. извън бюджета в края
на 2018 г., еднолично, по свое
решение, за да си правите ПР?
Как така тогава Законът за пуб-
личните финанси не важи, а за
българските млади семейства и
деца не може без актуализация
на бюджета?

 Питам Борисов - тази годи-
на преди изборите, изхарчи ли,
минавайки с джипа, стотици ми-
лиони левове, извън бюджета,
одобрен от парламента. Защо за
този човек Законът за публични-
те финанси не важи, а за рабо-

тещите бедни, за младите семей-
ства, за децата, при установена
от всички ни демографска катас-
трофа това важи? Аргументите ви
са слаби. Правителството се
справяло с този проблем и пред-
ложенията на БСП не трябвало
да се приемат - колко добре се
справя правителството?

В риск от бедност или
социално изключване
живеят 41% от
българските деца -
близо 500 000.

Делът на работещите бедни
достига 10%, а през 2013 г. бе-
ше 7%. Вижте за вашето управ-
ление с какъв темп расте делът
на работещите бедни. През 2018
г. населението на страната на-
малява с близо 50 000 души.
През същата година в страната
са регистрирани 62 197 живо ро-
дени деца, в сравнение с пред-
ходната година са намалели с
1758. Така ли добре се справя
правителството?

Демографският проблем, кри-
за или смърт, както някои го оп-
ределят, наистина изисква наци-
онално съгласие. Не можете да
си затваряте очите с клишетата,
че няма пари, трябва да се пра-
ви актуализация на бюджета и

Ñîöèàëèñòèòå ñ êîíêðåòíè èäåè çà
ñïðàâÿíå ñ äåìîãðàôñêàòà êàòàñòðîôà
лучаваме от другата страна? Обе-
динени патриоти току-що се ска-
раха вътрешнокоалиционно, въп-
реки че имат общ представител
- вицепремиер по демография.
Не могат да се разберат, а са
част от това управление. ГЕРБ
след 10 години управление каз-
ват, че трябва цялостен подход.
Дайте го, уважаеми колеги. Ето,
ние ви предлагаме. Според вас
то било на парче. Не сте ли вие
управляващите?

БСП сме почерпили

добър европейски опит
- еднократна помощ за
второ и трето дете в
размер на 5600 лв. тази
година,

а ако догодина се увеличи мини-
малната на 610 лева - 6100 лв.
Увеличаване на помощта от 1. до
4. клас и връщане на тази по-
мощ, ако децата не ходят на учи-
лище. Сега да видим защо сте
против.  БСП не била дала обос-
новка. Ако бяхте прочели какво
предлагаме, щяхте да видите, че
ясно сме изчислили, че се отна-
ся за 120 хил. деца, че ще струва
90 млн. лв. Основният аргумент,
който изтъквате - няма пари, тряб-
ва актуализация на бюджета. Ува-
жаеми управляващи, за един ме-

правителството се справя доб-
ре. Това не работи, уважаеми уп-
равляващи. Статистиката всяка
година върви надолу. Прогледне-
те, нека решим  стъпка по стъп-
ка този въпрос. Той изисква го-
дини наред последователна ра-
бота. Не едните да направят не-
що, а другите да дойдат и да го
отменят. Демографският проблем
е този, който изисква в най-го-
ляма степен национално съгла-
сие. Не отричайте това, което
предлага опозицията, само защо-
то го предлага тя. Дайте своите
предложения между първо и вто-
ро четене. Да седнем и разумно
да решим - какво ще прави по-
литическата класа, за да спаси
българската нация, и който и да
управлява да го прави незави-
симо от политическите ни раз-
личия. По други въпроси можем
да спорим, но демография, здра-
веопазване и образование са не-
ща, които стоят над партийните
ни интереси, над всеки един от
нас тук. Дано тези, които дойдат
след нас, да мислят отговорно
по тези въпроси и да продължат
това, което можем да започнем
сега. Готови сме за разумен раз-
говор, за добри решения за спа-
сяването на българската нация
от демографска смърт", заяви
Корнелия Нинова.ç

На 26 и 27 юли 2019 г.
(петък и събота) ще се про-
веде традиционният събор на
БСП на връх Бузлуджа, съ-
общиха от пресцентъра на
социалистическата партия.

Традиционният митинг на
Историческата поляна, с кой-
то ще се отбележат 128 го-
дини от началото на органи-
зираното социалистическо
движение, ще бъде на 27 юли.

Формален домакин на
събора, който се провежда
от лятото на 1991 година,
тази година е областното ръ-
ководство на БСП - Габро-
во.

По традиция предишния
ден, на 26 юли (петък), со-
циалистите ще положат цве-
тя на паметната плоча на
Бузлуджанския конгрес, на
паметника на Васил Априлов
и Костницата на загиналите
за свободата в Габрово.

От площад "Възраждане"
в Габрово ще започне и ко-
лоездачното състезание за
Купа "Васил Дянков" - Буз-
луджа 2019 до връх Шипка,
чийто старт ще бъде даден в
16.30 ч. лично от председа-
теля на Националния съвет
на БСП Корнелия Нинова.

На Паметника на Свобо-
дата на връх Шипка ще бъ-
дат наградени победителите
от надпреварата и ще бъдат
поднесени венци и цветя.ç

ÁÑÏ ñâèêâà
Íàöèîíàëåí ñúáîð
íà âðúõ Áóçëóäæà
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Научно становище на Центъра
по оценка на риска по хранителна-
та верига към министерството на
земеделието определя като твърде
неблагоприятна ситуацията с агре-
сивното нахлуване на силно зараз-
ната болест африканска чума по
свинете АЧС в Европа. Според екс-
пертите съществува висок риск от
поява на болестта във Франция, Гер-
мания, Австрия, Финландия и Сло-
вакия и други страни.

След последните случаи на за-
разата в Плевенска, Бургаска и Ру-
сенска области рискът да се разп-
ространи АЧС на територията на
България е много висок и в тази
връзка експертите настояват за по-
вече превантивни мерки, които да
са в синхрон с предписаните в ев-
ропейското и българското законо-
дателство изисквания, прилагани от
агенцията по храните БАБХ.

Наложително е стопаните да
спазват правилата за превенция и
при всички случаи на съмнения за
болни или умрели свине трябва да

Åêñïåðòè: Äà ñå ëèêâèäèðàò âñè÷êè äîìàøíè ïðàñåòà
â 20-êèëîìåòðîâàòà çîíà îêîëî ïðîìèøëåíèòå ôåðìè

150 ëåâà ñòàâà íàãðàäàòà çà
îòñòðåëÿíî äèâî ïðàñå, ñëåä êàòî
15 ñà äîêàçàíèòå ñëó÷àè íà
áîëåñòòà ïðè òÿõ

17 са вече огнищата на
африканска чума по
свинете в лични стопанст-
ва след откритите вчера 2
нови случая. 15 са доказа-
ните случая на болестта
по диви свине. Министър
Десислава Танева съобщи,
че тройно се увеличава
финансовият стимул за
острел на диви свине в
20-километровата зона на
огнищата, сумата за
възнаграждение ще бъде
150 лева. Засилва се и
контролът на придвижване
на хора и превозни сред-
ства в тези зони, като се
включва и армията. Мер-
ките са набелязани от
щаба за ограничаване на
болестта, предаде БНР.

В Пазарджик се прове-

17 âå÷å ñà îãíèùàòà íà àôðèêàíñêà
÷óìà ïî ñâèíåòå â ëè÷íè ñòîïàíñòâà

де извънредно заседание
на епизоотичната коми-
сия, на която се набеляза-
ха конкретни мерки срещу
африканската чума. В
региона няма регистрира-
ни случаи на заболяване-
то, но има нерегламенти-
рано отглеждане и търго-
вия на прасета с неясен
произход. Това потвърдиха
и собственици на свине-
ферми, които също при-
състваха на заседанието.
Владимир Владимиров,
собственик на свинефер-
ма в Братаница казва:
"Всяка събота в село
Черногорово излизат
пловдивски камиони с
живи прасета, без всякак-
ва документация. Имало е
случаи по 10 камиона на

пазара с всякакви видове
прасета".

От Асоциацията на
свиневъдите в България
настояват за спешни
законодателни промени в
тази посока. Хюсеин
Хюсеинов, свиневъд и
член на Асоциацията
коментира: "Няма контрол
не над индустриалните
ферми, не над фермите
тип "А", а няма контрол за
тези животни, които се
отглеждат в така нарече-
ния "заден двор" и никой
нищо не прави по този
въпрос ".

Да се засили индивиду-
алният лов на диви прасе-
та в района на Тервел с

цел да се намали тяхната
популация, поиска от
ловните дружини по-рано
инж. Тервел Стефанов от
Североизточното държав-
но предприятие. Това
стана ясно по време на
проведеното поредно
обучение на ловците от
региона във връзка с
откритите нови огнища на
заболяването Африканска
чума по свинете. Изготвен
е вече и графикът за
обходите на ловните
райони, като на територи-
ята на Тервел всекидневно
се правят проверки, за да
може да се реагира бързо
и адекватно, ако бъде
открито мъртво или болно
животно. В района на
стопанството през пролет-
та бяха открити няколко
случая на африканска
чума, като само бързата
реакция на ловците и
горските помогна заболя-
ването да не се разпрост-
рани и в други части на
страната.ç

Група роми мамели възрас-
тни хора по селата в Кюстен-
дилско с дърва за огрев, като
ги карали да плащат за по-ви-
сока кубатура от доставената.
Това съобщи на пресконферен-
ция директорът на Регионална-
та агенция по горите (РДГ)
Здравчо Тодоров. В дирекция-
та имали информация, че ку-
пувайки дървения материал от
складовете в Кюстендил, ро-
мите изисквали документи за
по-голямо количество от дей-
ствително купеното. След като
извозвали дървата с камионче
по селата в региона, търгов-
ците доставяли на клиентите си
по три кубика, но давали до-
кументи за шест и искали за
толкова да им се заплати.

"Това са системни наруши-
тели, които сме хващали по ня-
колко пъти. Затворихме скла-
да им, те имат съставени акто-
ве и задържано транспортно
средство, но явно са решили
да продължават. Жалко е, че
възрастните хора по селата са
потърпевши", коментира Тодо-
ров. От дирекцията казаха, че
по случая работи и полицията.

Директорът на РДГ посочи,
че от началото на годината са
извършени общо 3154 провер-
ки по контрола и опазването
на горските територии в райо-
на на дирекцията. Проверява-
ни са били обекти за склади-
ране, преработка и търговия с
дървесина, превозни средства,
обекти за добив на дървесина,
ловци, риболовци и други фи-
зически лица.

Въпреки нанесените сериоз-
ни вреди на бялоборовите кул-
тури от върхов корояд, провер-
ки са установили, че засегна-
тите площи намаляват и проб-
лемът отшумява, казаха още от
РДГ. От там посочиха, че през
миналата година са били за-
сегнати 3700 хектара, а през
тази са констатирани заболе-
ли едва 1980 хектара, но ста-
ри площи. Около 1700 дка че-
рен бор обаче са били засег-
нати от гъбни патогени, при-
чиняващи съхнене, заради вла-
гата и топлината.

Директорът на природен
парк "Рилски манастир" Дими-
тър Георгиев съобщи, че с цел
опазването на горите в райо-
на на природния парк е въве-
дена практика служители на
парка да задължават туристи-
те да попълват декларации да
не оставят незапален огън и
боклуци след себе си. "Това ва-
жи особено за почивните дни,
когато е основният пътникопо-
ток в Рилския манастир", каза
Григоров.ç

бъдат докладвани незабавно пред
официалните ветеринарни власти.
АЧС е заболяване с потенциал за
бързо разпространение, вирусът е
изключително устойчив в околната
среда и замърсени с него продук-
ти. Всички свине в 3-километрова-
та зона следва бъдат убити по ху-
манен начин с цел предотвратява-
не разпространението на вируса.
Методът е известен като тотално

депопулиране, или stamping out. От
всички свине се вземат проби за
вирусологично изследване при 95%
разпространение и 10% достовер-
ност и се изпращат в специализи-
раната лаборатория за изследва-
не. Този резултат е от изключител-
на важност за проучването на сре-
дата и за по-нататъшните мерки за
ограничаване на заболяването, не-
зависимо че все още животните мо-

Ñ ãîäèíè ðîìè ìàìÿò
âúçðàñòíè â
Êþñòåíäèëñêî ñ äúðâà
çà îãðåâ, âëàñòòà ñè
çàòâàðÿ î÷èòå

гат да изглеждат привидно здрави
и дори и да не са показали клини-
ка на болестта.

Отстрелът на диви свине през
този период може да ограничи раз-
пространението на вируса чрез за-
разени глигани, затова задължител-
но се прилага само подборен лов,
лов с капани или отстрел от чека-
ла. Забранява се груповият лов с
гонки на дивите свине.

За да се предпази едрото про-
мишлено свиневъдство в страната,
където през последните години се
извършиха революционни проме-
ни по отношение на развъдно-по-
добрителната дейност и се въведо-
ха съвременни технологии, гаран-
тиращи хуманното отношение към
животните и биосигурността на сто-
панствата, е необходимо в 20-ки-
лометровата зона около фермите
да не се гледат домашни прасета в
малките дворове. Затова областните
управители предприемат съответни-
те действия за премахването на жи-
вотните в този ареал.ç

Хуманно умъртвяване на пра-
сета се извърши вчера сутринта
в трикилометровите зони на две-
те регистрирани огнища в Русен-
ско - в село Пет кладенци и в
село Ценово. Това съобщи дирек-
торът на Областната дирекция по
безопасност на храните /ОДБХ/
в крайдунавския град д-р Георги
Дяков по време на извънредно
заседание на постоянно дейст-
ващата междуведомствена епи-
зоотична комисия. В село Пет
кладенци, община Бяла, екип на
ОДБХ вече е умъртвил хуманно

Ñâèíåâúäè ïðåäëàãàò äúðæàâàòà äà îáåçùåòè ñîáñòâåíèöèòå íà âñè÷êè óìúðòâåíè
äîìàøíè ïðàñåòà - è ðåãèñòðèðàíè, è íåðåãèñòðèðàíè

всички 15 прасета във фермата,
където е установена заразата.
Други пет са умрели преди ня-
колко дни от болестта. Кметът на
Бяла Димитър Славов обясни, че
в селото живеят по-малко от 40
души, като няма други домашни
прасета. Той каза още, че в об-
щината броят на свинете е на-
малял драстично.  Предстои да
бъдат евтаназирани още 17 пра-
сета, намиращи се в трикиломет-
ровата зона около село Ценово,
в която влиза и село Долна сту-
дена.

По време на заседанието д-р
Миленка Димитрова - собстве-
ник на свинекомплекса в село
Голямо Враново, един от най-го-
лемите в Русенско, заяви, че дър-
жавата трябва да обезщети соб-
ствениците на всички умъртвени
домашни прасета - и регистри-
рани, и нерегистрирани. По ду-
мите й така хората няма да кри-
ят животните си и да правят опи-
ти за нелегален превоз. По този
начин ще се ликвидира най-бър-
зо заболяването. Според нея в
свинекомплексите в Русенско се

отглеждат близо 150 000 прасе-
та. "Ако заразата влезе при нас,
това е много опасно. Не гово-
рим само за икономическите пос-
ледици. Европа ще замирише, ако
се наложи да умъртвим всички
тези прасета", каза д-р Димит-
рова.ç



ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 18.07.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

5

Консорциум "Соф
кънект" с летищен опера-
тор Мюнхен е предложен
на министъра на транс-
порта Росен Желязков за
сключване на договор за
концесията на летище
София. Това мотивирано
решение  е било прието
от Желязков, след като
консорциумът е класиран
на първо място от петима-
та кандидати с 86,12 точки
от общо 100. На второ
място е класиран консор-
циум "Еърпортс Де Пари"
ЕС. ЕЙ и "ТАВ Хавалиман-
ларъ Холдинг" А. Ш. с
водещ член "Еърпортс Де
Пари" ЕС с 80,31 точки. На
трето място е класирана
компанията "Фрапорт
България"  с 80,19 точки.

Макар нейното предло-
жение да се очертаваше на
трето място като чист
размер на предложеното
концесионно възнагражде-
ние за държавата, като дял
от бъдещите приходи то
беше на второ място и
офертата му е получила

Обвиниха 20-годишнен мла-
деж за атаката срещу НАП. От про-
куратурата уточниха, че той оста-
ва в ареста за 72 часа и е с об-
винение за неправомерно копи-
ране на компютърни данни от сър-
вър на приходната агенция, като
не е ясно от кой момент той е
започнал действията си. Инфор-
мационната система е част от кри-
тичната инфраструктура, а за по-
добни престъпление се предвиж-
да наказание лишаване от сво-
бода от пет до осем години и гло-
ба до десет хиляди лева.

Файлът, който е изпратен до
медиите и съществува в интернет
пространството, съдържа данни за

Øåôúò íà äàíú÷íèòå íÿìà äà ïîäàâà îñòàâêà, íî
îáâèíèõà 20-ãîäèøåí ìëàäåæ çà àòàêàòà ñðåùó ÍÀÏ

Новият председател на ЕК
Урсула фон дер Лайен пред-
ложи въвеждането на мини-
мална заплата за всички ра-
ботещи в ЕС, както и схема
за социално подпомагане
при безработица. "Макрон
лансира тази идея, тя не е
нова, не е лява и не в полза
на работниците. Забележе-
те, че и двамата с Фон дер
Лайен казват минимални ра-
ботни заплати, съобразени с
националните традиции", ко-
ментира  Ваня Григорова от
КТ "Подкрепа" в "България
сутрин". Предприемачът Кра-
симир Дачев обясни пред
Bulgaria ON AIR, че ще се уни-
фицират критериите, по ко-
ито се правят тези заплати.
Но спрямо средната или ми-
нималната производителност
на труда в България ние пак
ще взимаме колкото и сега.
"Самата Урсула обясни, че не
хората работят за икономи-
ката, а икономиката за хо-
рата. Така че стигаме до из-
вода, че преди да го разпре-
делим, трябва да го изкара-
ме", обясни Дачев.

Според Ваня Григорова
минималната работна запла-
та дисциплинира работода-
телите. "Беше казано, че ще
бъдат унифицирани критери-
ите, по които ще се изра-
ботва минималната работна
заплата. Нямайте никакво
съмнение, че много трудно
може да се стигне до общ
механизъм", заяви тя. По ду-
мите й обаче, след като фун-
кционираме в рамките на
един съюз, няма как да не
си даваме сметка, че ще вър-
вим към унифициране на
всички политики.

Григорова обясни още, че
в приоритетите на новия
председател на ЕК е записа-
но, че тя ще работи за въ-
веждане на въглеродна так-
са, която ще защити българ-
ското и европейското про-
изводство в областта на хи-
мия - такива, които са зап-
лашени от затваряне, без то-
ва да допринесе до облаго-
родяването на околната сре-
да.ç

Âëàñòòà äàäå ëåòèùå
Ñîôèÿ íà "Ñîô êúíåêò"

най-високата оценка от 86,12
точки. Фондът "Меридиам" е
базиран в Париж и инвести-
ра в инфраструктурни
проекти в Европа, Северна
Америка и Африка, а "Флуг-
хафен Мюнхен" управлява
летището в Мюнхен. Те
предложиха годишно конце-
сионно възнаграждение от
24,54 млн. евро или, 32% от
размера на общите приходи
от всички дейности за
текущата година.   Очерта-
лият се при подаването на
офертите фаворит - френс-
ко-турският консорциум "Ей
Ди Пи/ТАВ" даде най-
високото годишно концеси-
онно плащане от 32,82 млн.
евро.

Желязков не намира
основание за връщане на
предложението на експерт-
ната комисия, нито за
връщане на цялата процеду-
ра и от днес този консорци-
ум е избран за концесионер
на гражданското летище
София, което е публично-
държавна собственост.
Обжалване в КЗК може да

има в рамките на следващи-
те 10 дни, а Върховният
административен съд би
следвало да се произнесе
до месец, ако има оспорва-
не на решението.

Прогнозираната стой-
ност на концесията на
летище Cофия e 3,9 млрд.
евро без ДДС, или над 7,6
милиарда лева. Концесията
ще бъде за cpoк от 35
години. Идеята за концесия
на летище София беше
възобновена веднага след
формиране на третия
кабинет "Борисов" и в
началото на май 2017 г.,
когато транспортният
министър тогава Ивайло
Московски обяви намере-
нията на правителството да

Ôðåíñêî-ãåðìàíñêèÿò êîíñîðöèóì ùå
ïëàùà ãîäèøíî êîíöåñèîííî
âúçíàãðàæäåíèå îò 24.54 ìëí. åâðî

от К. Б,.  на 20 години, от Плов-
див. Служители на ГДБОП са уста-
новили, че К. Б. се намира на ра-
бота в офис на фирма в София.
Той е експерт по киберсигурност
и се занимава с тестове и одит на
информационни системи.

В момента текат процесуални
действия по случая с нерегламен-
тирания достъп до информация на
НАП. Ако се установи конкретна
вина и отговорност на експерт, ще
има наказания. Това коментира ми-
нистърът на финансите Владислав
Горанов в отговор на въпрос дали
ще поиска оставката на изпълни-
телния директор на приходната ад-
министрация Галя Димитрова.ç

над 5 000 000 български и чужди
граждани и търговски дружества, в
това число три имена, ЕГН  на бъл-
гарски граждани, имена и ЕИК на
търговци, данъчна и осигурителна
информация по подадени годишни

декларации, получени в НАП от
други институции в България по
международния обмен на инфор-
мация в информационната систе-
ма VAT REFUND, ползвана от НАП,
съхранявана в сървър на НАП и
др.  Установено е, че в един от
файловете са налични данни,
идентифициращи  наименование-
то на конкретна компютърна кон-
фигурация, уникално потребител-
ско име, дата, час и софтуерно
приложение, послужило за про-
читането на файла. В резултат на
оперативно-издирвателни мероп-
риятия и компютърноразузнава-
телни действия е установено, че
потребителското име се ползва

Çàáðàâåòå çà
ìèíèìàëíà
åâðîçàïëàòà ó íàñ

възобнови процедурата,
спряна от служебния
кабинет. В края на юни
2018 г. Министерският съвет
разреши отново откриване-
то на процедypa за конце-
сията на Летище Cофия.
Процедурата бе обявена за
първи път от предишното
правителство на Борисов с
идеята значителна първона-
чална вноска да отиде за
разплащане на дълговете
на БДЖ. Тя обаче бе
спряна от служебното
правителство на Огнян
Герджиков през март 2017
г. с мотива, че не защитава
достатъчно добре публич-
ния интерес. Позицията на
БСП тогава бе категорично
против процедурата.ç

Едномесечните винетки за
превозни средства над 3.5 тона
са спрени от продажба в из-
пълнение на Закона за пътища-
та, който в момента е в процес
на промяна и отлагане на въ-
веждането на тол таксите за ка-
мионите вместо на 16 август
2019 г. от 1 март 2020 г. Това
обясни министърът на регионал-
ното развитие Петя Аврамова в
пленарна зала, след като бе при-
викана по настояване на БСП,
чийто депутат Георги Свиленски
обяви, че "превозвачите в мо-
мента стоят и се чудят какво да
правят по българските пътища"

Óïðàâëÿâàùèòå çàáúðêàõà íîâà êàøà ñ å-âèíåòêèòå

заради спряната от сутринта про-
дажба на месечните винетки. "Про-
дават се само дневни и седмични
винетки.

Хаосът с тол системата в мо-
мента е пълен. Предупреждавах-
ме ви за този хаос и от днес той
е факт", каза зам.-председателят

на парламентарната група на "БСП
за България" Георги Свиленски от
парламентарната трибуна в сря-
да. "Какви мерки са предприети
за решаването на проблема? Ще
има ли месечни винетки, ще се
плаща ли, или ще се пътува без-
платно?", попита още той.

От думите на пристигналата в
парламента Аврамова стана ясно,
че проблемът е възникнал заради
все още действащи текстове на
променяния закон, предвиждащ
месец преди влизането на тол сис-
темата в сила, което все още е
16 август, да бъде спряна про-
дажбата на месечни винетки.ç
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Вълнуваща среща в Националния кооперативен
музей с наследник на Васил Левски

Днес се навършват 182
години от рождението на Ва-
сил Левски. В навечерието
на годишнината имахме удо-
волствие да се срещнем с Ека-
терина Томева - една от 28-
те живи наследници на Апос-
тола. Тя е праправнучка на
Яна Кунчева, която единст-
вена от братята и сестрите
на Левски оставя поколение.

Срещата се състоя в
18.06.2019 г в Националния
кооперативен музей, който се
намира в сградата на Цент-
ралния кооперативен съюз в
град София. Екатерина То-
мева сподели желанието си
да разгледа и да се запознае
с изложените експонати в му-
зея. Експозицията, която й
бе представена проследява
развитието на българската
кооперация през различни
периоди. Националният ко-
оперативен музей съхранява
над 1 500 експоната, свърза-
ни с историята на българс-
кото кооперативно движение,
което през 2020 г. ще чества
130-та годишнина от своето

Историята на Яна Кунчева - сестра на Васил
Левски, разказана от Екатерина Томева

създаване. Музеят представя
приносът на потребителни-
те кооперации в обществено-
политическия и икономичес-
кия живот на България, как-
то и активното участие на
Централния кооперативен съ-
юз и членуващите в него ко-
оперативни организации на
европейско и световно ниво.

Срещата премина в прия-
телски разговор между Екате-
рина Томева с представители-
те на Централния кооперати-
вен съюз. В кооперативните
принципи тя припозна изпо-
вядваните от Апостола идеи
и ценности, с които през го-
дините е възпитаван целият
им род. В края на посещени-
ето си Екатерина Томева по-
лучи като подарък няколко ек-
земпляра от отпечатана ли-
митирана серия на личния
бележник на Левски, един от
които ще намери място в На-
ционалния музей "Васил Лев-
ски" в град Карлово.

Дирекция "КООП медии
и реклама"

Родителите на Апостола - Иван Кунчев
и Гина Караиванова, пренасят своите доб-
родетели върху децата си. Бащата е опис-
ван като уважаван и справедлив човек с
авторитет, често търсен от своите съграж-
дани за разрешаване на различни спорове.
Любопитното е, че Иван Кунчев успява да
превъзмогне бедността и да стане известен
занаятчия от средна ръка. По този начин
той се оформя като типичен представител
на младата българска буржоазия, която съз-
дава облика на българската нация и под-
готвя почвата за бъдещото освобождение.
Майката - Гина Караиванова, е определя-
на като смела, безстрашна и родолюбива
българка, доказателство за което са мъче-
нията, които понася от турските власти, дош-
ли да я разпитват за сина й. В навечерието
на Априлското въстание Гина Кунчева учас-
тва в приготвянето на мехлеми и превър-
зочни материали за въстаниците.

Иван и Гина Кунчеви имат пет деца: Ана
(Яна), Васил, Марийка, Христо и Петър, а
акцент в настоящия материал ще бъде лич-
ната история на Яна (Ана), която е прап-
рабаба на Екатерина Томова, посетила На-
ционалния кооперативен музей в навече-
рието на 182 годишнина от рождението на
Васил Левски.

Единственото дете на Иван и Гина, ко-
ето оставя поколение, е Яна (Ана). Според
официалните данни, Яна е родена през 1835
г. в гр. Карлово. На нея дължим голяма
част от онова, което знаем за родителите и
братята й. Нейният живот е свързан с този
на легендарния й брат, като тя го подпома-
га по различни начини. От нейния дом
Васил Левски тръгва за Белград за участи-
ето си в Първата българска легия и пак
там се приютява след завръщането си. През
1850 г. се омъжва за Андрей Начов - средно
заможен търговец, който вапца платовете
си при баща й. Раждат им се пет деца: На-
чо, Тота, Гина, Мария, София, Елена, Хрис-
то и Иван, Елена.

Елена (1871-1943) е последното дете на
Яна и Андрей. Тя сключва брак със Стефан
Красев, който е директор на Народната бан-
ка до 1916 г., а също така и на банка "Нап-
редък". От брака им се раждат пет деца:
Петър, Екатерина, Донка, Андрей, Петко.
Най-големият, Петър, поема пътя на баща
си и става банков служител. Сключва брак

с Кина Илиева, от която има дъщеря Еле-
на. Второто дете на Елена и Стефан е Ека-
терина. Тя завършва висшето образование
в Берлин и дълги години е музикален педа-
гог. Със съпруга си Светослав Икономов
имат двама синове - Васил и Христо. Ва-
сил умира на 10 години. Христо завършва
строително инженерство, а от брака си със
Стояна Стойчева има дъщеря Екатерина,
която посети Националния кооперативен
музей. Екатерина е дипломиран агроном,
омъжена за Иван Томев, от когото има двама
сина - Борислав и Христо. Борислав е ин-
женер. Христо е икономист. Борислав е же-
нен за Петя Каменова и имат дъщеря Ива
и син Димитър.

Екатерина дарява на музея в гр. Карло-
во ценни семейни реликви-кичурче от коси-
те на Апостола и стар семеен албум с около
80 оригинални фотографии. Третото дете -
Донка, умира едва на 15 години. Четвърто-
то дете на Елена и Стефан Красеви - Анд-
рей, доживява до 92 години. Приживе е ак-
тивен в съхраняването на родовата памет и
провежда многобройни срещи в цялата стра-
на.

Петото дете в семейство Красеви - Петко,
се омъжва за Донка Таслакова. Тяхната дъ-
щеря Маргит, икономист, понастоящем е
най-възрастният жив родственик на Яна и
Андрей. През 2007 г. Екатерина и Маргит
даряват откритата в личните архиви на Еле-
на Красева оригинална снимка на Васил
Левски със собственоръчно написано пос-
вещение до зет му Андрей Начов, както и
писмото, с което Яна дарява косите на брат
си. Снимката е правена през 1870 г. и това
е единият от трите запазени до днес ориги-
нала.

Другите два оригинала са в музеите в
Ловеч (без посвещение) и във Велико Тър-
ново (с посвещение до Сава Пенев). От брака
си с журналиста Божидар Богданов, Маргит
има две деца - Петко и Христина. Петко е
компютърен дизайнер, омъжен за Аглика
Величкова и имат двама сина - Божидар и
Ивайло. Христина е психотерапевт, омъже-
на за Найден Ангелов, родители на Михаил
и Яна. Христина продължава традицията да
се среща с българи в цялата страна, с които
споделя запазените в родовата памет без-
ценни истории за живота на Васил Левски
и неговото семейство.

Автентична снимка на Васил Левски от 1870 г.,
предоставена от г-жа Томева

Родословно дърво на родът на Васил ЛевскиЕкатерина Томева в Националния кооперативен музей
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Преди месец майката на
дете с онкологично заболя-
ване публикува фактура за
химиотерапевтици, връчена
й на смъртното легло на
нейното 6-годишно дете.
Мими си отиде дни по-
късно, а сдружението на
деца с онкохематологични
заболявания започна
протестни действия пред
Министерството на здраве-
опазването с искане за
трайно решаване на проб-
лема с навременното
осигуряване на лекарства.
Той обаче съвсем не е
единственият, пред който се
изправят родителите на
болните деца.

Ден след протеста с
моето дете чакаме пред
кабинета на педиатъра в
софийски ДКЦ. Приближа-
ва млада жена и пита кой
е последен, след което
провежда телефонен
разговор, от който дочу-
вам: "Днес приключва с
химията, показателите му
са ниски, но довечера си
го взимам. Само трябва да
си продължа болничния и
да събера още някои
документи". Очевидно

Çäðàâåîïàçâàíåòî íè -
Ïàðàãðàô 22, êîéòî óáèâà
Êðàòúê ïúòåïèñ îò ïúòóâàíå ñ âëàê÷å íà óæàñèòå, êàêâîòî ïðåäñòàâëÿâà
íàøàòà ñèñòåìà çà ëå÷åíèå íà îíêîáîëíè äåöà. Â íåÿ äåôèöèòíè ñà íå ñàìî
ëåêàðñòâà, êîíñóìàòèâè, ñïåöèàëèñòè è ëåãëà, íî ïîíÿêîãà äîðè è… ñàïóíúò.

близък на жената е болен
от рак, очевидно става
въпрос за дете. Решавам,
че можем да си позволим
да почакаме още малко и я
каня да влезе преди нас.
Споделям, че моят племен-
ник също е бил болен от
рак, понастоящем е в
ремисия и се моля тя да
продължи по-дълго.

Младата майка благода-
ри горещо. Споделя, че
детето й има левкемия,
лекуват го в болница
"Царица Йоана" (ИСУЛ).

Благодарение на всички
неуредици в нашето
здравеопазване тя
трябва да събере една
папка документи

и да ги занесе в НЗОК, за
да могат да продължат
лечението.

Вероятно много от нас
не са се замисляли, но
малките деца растат бързо,
т.е. клетките им се делят
по-бързо - и нормалните, и
раковите. Това означава,
че лечението трябва да
започва веднага след

диагностицирането, буквал-
но няколко дни закъснение
може да са фатални. Но от
2009 г. лекарства трудно се
намират. Сдружението на
онкоболните деца се бори
с недостига; родители се
самоорганизират и пътуват
до Турция, за да снабдят
нуждаещите се деца и
бебета с химия; лекуващи
лекари сами плащат химио-
терапевтици и след това се
опитват да си върнат
парите от НЗОК. Впрочем
много е трудно да наречеш
химията лекарство. По
същество то е отрова,
която трябва да унищожи
рака, но убива и здрави
клетки, смазва имунната
система, превръща жизне-
ното, енергично, румено
дете в сиво-жълта сянка.
Ето за тази отрова е
борбата.

Ракът не е една болест,
чувала съм, че са около
800 разновидности. За най-
разпространените има
протоколи на Световната
здравна организация. По
същество там са описани
начините за лечение на
основните онкологични

заболявания - кога се
прави ядрено-магнитен
резонанс, какво "лекарст-
во" се влива, по колко,
кога се прави лъчетерапия
и кога операция. Всичко
това по дни, количества,
разчети. България следва
тези протоколи. Затова ще
чуете, че лечението е едно
и също и у нас, и в чужби-
на. Така е. По документи.

Всъщност лекарите
няма как да изпълнят
протоколите на СЗО,
когато не разполагат с
винкристин, метотрексат,
циклофосфамид… Не могат
да изпълнят предписаното
лечение и когато не разпо-
лагат с базови лекарствени
средства като медикаменти
за спиране на повръщане
и разстройство например,
причинени от химиотера-
певтиците. Не могат и
когато са в невъзможност
да осигурят базови условия
детето да се чувства
колкото е възможно по-
добре и да не стои затво-
рено 55 дни в болничната
стая със закован прозорец.

Входът към детската
онкологична клиника в

ИСУЛ заблуждава за
състоянието на помещения-
та вътре.

Във видеоматериалите
около протеста на семейст-
вата на болни от рак деца
през последните дни
виждаме репортери пред
външната врата на детска-
та онкологична клиника в
ИСУЛ, която изглежда
чудесно - обновена е със
спонсорството на благо-
дарни за грижите родите-
ли. Но само тя. Обстанов-
ката вътре е ужасяваща и
потиска допълнително
болните деца и техните
родители.

Моят племенник

трябваше да чака три
седмици, докато се
освободи легло във
въпросната клиника.

Препълнена е - от
бебета до тийнейджъри,
всички болни деца от
региона, че и от страната,
са там. През това време
болестта започна да прог-
ресира, защото детето

На стр. 8
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мина през биопсия, а тази
интервенция е достатъчна,
за да накара тумора да
расте по-агресивно. Хиляди
пъти бих предпочела да
чакам 5 години за лада,
пред това да чакам три
седмици за химиотерапия.

Детето на приятели
беше там по същото време.
Представете си, че разби-
рате, че вашето дете,
вашите надежди и мечти
могат да си отидат скоро-
постижно. Завеждате го в
ИСУЛ и оставяте да го
наливат с отрова. Тичате
до Фонда за лечение на
деца в чужбина, оттам до
болницата в Горна баня,
после до банка за сперма
(казали са ви, че след
химията вероятно няма да
може да има деца и е
добре да се обърнете и
към тази "организация"). В
това време детето ви се
обажда от онкологичното
отделение и иска спешно
да му занесете тоалетна
хартия и сапун, защото
санитарки и медицински
сестри са му казали, че
такива неща в болницата
просто не се намират. И
той не може да отиде до
тоалетната…

Не бързайте да ги
вините. Една сестра се
грижи за всички стаи, във
всяка от тях има по около
три деца. Банките с химио-
терапевтиците трябва да се
сменят постоянно, вливат
се цели коктейли. Меди-
цинската сестра тича с
различни банки от стая в
стая. Малките деца не
издържат да стоят непод-
вижно, въртят се, късат
системите. Влита сестрата
и започва да крещи на
майката, която се опитва
да спре теча: "Не пипай
това с голи ръце! Отровно
е!". Идват спешни случаи -
пак същата медицинска
сестра трябва да се погри-
жи. И за всичко това
получават 700-800 лв.
заплата. Е, как биха могли
да бъдат мили, любезни и
усмихнати, каквито безс-
порно трябва да бъдат?

Жената, с която започ-
нах този разказ, обясни, че
съпругът й от месец

вече работи в Германия.
Посъветвали са ги да
отидат там, за да има
шанс детето да се изле-
кува.

С немска здравна
осигуровка получаваш
всичко, за което тук трябва
да се бориш със зъби и
нокти. Неизвестността
обаче я плаши - ще отидат,
но няма ли да им откажат
лечение, когато разберат,
че то е започнато в Бълга-
рия? Ще успее ли навреме
да подготви документите, в
коя болница трябва да
отиде и няма ли да се
забави смъртоносно тера-
пията? Кураж й дава само
фактът, че ще й помага
българско семейство там,
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което е избягало в Герма-
ния преди години. За да
спаси детето си.

Марти - момчето на
моите приятели, което
също споменах, се спаси в
Австрия. Техен близък
приятел го вписа в собст-
вената си здравна осигу-
ровка. Пристъпиха към
този вариант след няколко
месеца борба с Фонда за
лечение на деца. И след
като в болницата в Горна
баня им бяха връчили
брошура с протези, от
която да избират (диагно-
зата остеосарком налагаше
ампутация на коляното).
Цените са били в десетки
хиляди левове. Лекарите са
ги успокоили - плащат се
от Здравната каса. Впос-
ледствие разбраха, че

цената на производите-
ля е няколко пъти по-
ниска. Търговия.

Друг случай с познати:
момиченце с левкемия е
спасено в Париж, където
са го завели родителите му
въпреки всички уверения,
че химиотерапията в
София е същата. Тъй като
все пак лечението е започ-
нало у нас, детето е усети-
ло драстична разлика.
Докато в България след
вливка са били нужни
десетина дни, за да може
да се движи и храни що-
годе нормално, във Фран-
ция възстановяването е
траело ден-два. След края
на терапията са се върна-
ли у нас, но вследствие на
вливаната отрова е имало
поражения и изкривяване
на костите на единия крак.
Наш лекар е настоявал да
я оперира. Парижките
лекари обаче са настояли
да не се реже, защото
това е временен ефект.
Оказали са се прави.

Съществуват и редица
процедурни пречки пред
лечението в чужбина.
Българският Фонд за
лечение на деца, а сега и
приемникът му - Национал-
ната здравноосигурителна

каса, искат дата за постъп-
ване в чуждата болница,
преди да разрешат и платят
лечението. От друга страна,
европейските болници
настояват първо да имат
разрешението от българска-
та институция и преведена
пълната сума за лечението,
преди да определят дата за
постъпване. Параграф 22,
който коства не само
нерви, но и убива. От
началото на тази година
седемгодишната Михаела -
дете на близко семейство,
чака няколко месеца
разрешение от НЗОК. През
това време ненужно й
вливаха химиотерапевтици.
Ако пловдивските лекари
не го правеха, метастази
щяха да се пръснат из
цялото й телце, а химията
унищожава и здравата част
от организма. Правила.

Вероятно стотици са
семействата, които се
опитват да изведат
децата си в чужбина
всяка година.

Някои успяват да наме-
рят начини благодарение
на факта, че сме в Евро-
пейския съюз. Огромна
част от тях са в Германия,
където остават и след края
на лечението, когато то е
успешно. Защото излекува-
не от рак няма, има реми-
сия с неясна продължител-
ност. А ако болестта се
върне, голяма е вероятност-
та здравната система в
България да доубие децата,
дори медицината да им
дава шанс.

Туморът на моят племен-
ник е пинеобластома -
много рядък, злокачествен
тумор на мозъка. Тъкмо
защото е рядък, е недоста-
тъчно изследван. За него
се прилага протокол на
СЗО за медулобластома,
смята се, че тази болест е
най-близка като поведение.
Ако потърсите информация
в гугъл, ще намерите основ-
но на английски и руски
език, но не и на български.

Първо лекар се опита
да постави шънт, какъвто
не беше нужен, но щеше
да направи детето абонат
на неврохирургията до
живот. След това беше
объркана диагнозата.
Разбрахме го, след като
потърсихме за второ
мнение патоанатомът доц.
Маргарита Каменова от
"Пирогов" - жена на над
80-годишна възраст, но
безценен специалист. С
един поглед на материала
от биопсията ни попари с
точната диагноза. Както
вече споменах, чакахме
три седмици, за да се
освободи легло в детската
онкологична клиника. А
междувременно неврохи-
рург ни убеждаваше, че
"ей сега ще го изреже и
точка". До лъчетерапия в
България не дочакахме,
Фондът одобри и плати
лечението в Германия, но
впоследствие разбрахме
за случаи, в които дете е
чакало два месеца за нея.
Вече не е сред нас.

Всъщност и в България
може да се проведе
успешно лечение. Ако се
спазват сроковете и
попаднеш на добри и
съвестни специалисти,
каквито безспорно имаме.
Добрият пример за нас е
лечението на малко моми-
че от Пловдив със силно
злокачествен рак на
мозъка - болест, подобна
на тази на моя племенник.
Преди около четири
години е направена опера-
ция в болница "Свети Иван
Рилски", но по-важното е,
че са попаднали на много
добър неврохирург. Детето
веднага е било прието в
онкологичната клиника в
ИСУЛ за химиотерапия.
Мигновено след това е
преминало през прецизно
дозирана лъчетерапия в
Онкологичната болница в
София. Живо е, печели
награди в световните "Игри
за победители" за деца,
преборили рака, които се
провеждат в Москва.

Губим деца!
Ракът е упорит, изходът

от битката никога не е
предопределен. И никога
не е финален. Факт е
обаче, че шансът на забо-
лелите деца е значително
по-висок в чужбина. Защо-
то нямаме лекарства.
Защото нямаме работещи
процедури (не можем да
отхвърлим съмнението, че
са изключително затормо-
зяващи, за да "пестим"
пари). Защото прогонихме
българските медицински
специалисти, а тези, които
все още са тук, са на ръба
на изтощението - психичес-
ко, физическо и морално.
Защото материалната ни
база е остаряла.

Нямаме тоалетна хартия
в болницата, камо ли
оборудване за най-прециз-
ното, щадящо и ефективно
радиолечение - протонната
терапия! Можем само да
си мечтаем за загриженото
отношение към малките
пациенти в Германия и
стаите им за игра в болни-
ците, които дават възмож-
ност на детето да поиграе,
дори докато във вените му
се влива отровната химио-
терапия.

Не чакайте следващата
Мими да си отиде, за да
подкрепите протеста на
сдружението на децата с
онкохематологични заболя-
вания за осигуряване на
лекарства. Не чакайте
следващата Йоана, за да
подкрепите протестите на
медицинските сестри за
достойно заплащане.
Когато сте недоволни, че
няма общонационална
стачка, имайте предвид, че
вие сте тези, които трябва
да я направят, като се
присъедините към протест
на професионалисти извън
вашата област, но във
вашата държава.

Деца си отиват. Едни
нагоре, други навън.

8

Ваня ГРИГОРОВА
От сайта "Барикада"

(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Диагнозата увеит обоб-
щава различни състояния,
които са причинени от въз-
паления на средния слой на
окото и околните тъкани.
Обикновено те са причине-
ни от вируси или бактерии.
Вследствие на тази атака тъ-
каните на окото се увреждат.
Човек изпитва болка, очите
му се зачервяват, а зрение-
то му е замъглено. Специа-
листите уточняват, че е въз-
можно да са засегнати или
едно, или и двете очи. Това
е петата водеща причина за
загуба на зрението при хо-
рата и затова има сериозни
социални последици. Засяга
главно хора на възраст от
20 до 60 години.

Увеята е средната обвив-
ка на окото. Тя се състои от
три части - ирис, ресничес-
то (цилиарно) тяло и съдо-
вица. Както вече стана яс-
но, диагнозата увеит предс-
тавлява група от възпали-
телни състояния, които за-
сягат именно тази средна
обвивка на окото. От въз-
палението обаче могат да
бъдат засегнати и други час-
ти на окото - като стъкло-
видното тяло, лещата, рети-
ната, зрителният нерв и т.н.

Според структурите, кои-
то обхваща инфекцията, за-
боляването може да се раз-
дели на преден увеит, който
включва ириса (ирит), но
може да обхване и средната
част - цилиарното тяло (ири-
доциклит). А когато засегне
съдовицата, се получава
т.нар. заден увеит. Възмож-
но е възпалението да засег-
не и цялата средна обвивка
на окото, като в този случай
се развива панувеит.

Децата, младежите и въз-
растните до 35-годишна въз-
раст по-често са засегнати
от преден увеит. Конкретни
причинители на заболяване-
то не са установени, но се
смята, че вируси (като тези,
причиняващи херпес, мор-
били, грип и т.н.) могат да
доведат до такъв тип възпа-
ление. Бактерии от типа на
тези, които причиняват ту-
беркулозата, също могат да
са евентуални причинители
на увеит. Рядко, но все пак
е възможно, някои гъбички
и паразити също да са в ос-
новата на това заболяване.

В някои случаи увеитът
съпровожда автоимунни за-
болявания - като болест на
Бехтерев, хроничен ювени-
лен артрит, болест на Рай-
тер, саркоидоза и т.н. В дру-
ги случаи причината за по-
явата на проблема не е яс-
на и се смята, че има имун-
на нетолерантност спрямо
структурите на увеята, т.е. го-
вори се за автоимунно за-
боляване, засягащо очите.

Симптомите зависят от
това коя част на увеята е за-
сегната от възпалението.
Предният увеит може да про-
тече остро или хронично.
Симптоматиката, която се

Имам зачервени очи
и замъглен поглед!
Какво да правя?

наблюдава при този проб-
лем, ако е в острата си фор-
ма, е силно зачервяване на
окото, болка, сълзене и по-
вишена чувствителност към
светлина. Ако заболяването
е хронично, в началото ня-
ма клинично проявление, т.е.
пациентът не усеща някакъв
проблем с окото. Когато
напредне обаче, е възможно
болният да вижда снежин-
ки, светкавици или сенки.
При децата хроничният пре-
ден увеит дълго време оста-
ва незабелязан. Офталмоло-
гът често открива заболява-
нето при рутинен преглед на
очите.

Средният и задният уве-
ит в повечето случаи проти-
чат хронично и също като
предната хронична форма
дават симптоми твърде къс-
но. Очите изглеждат нормал-

ни, без зачервяване и бол-
ка. Болните обаче съобща-
ват, че виждат сенки, както
и структури, подобни на кон-
ци, които стоят на едно мяс-
то или се движат. По прин-
цип, когато човек вижда та-
кива "мушици", не предпри-
ема лечение и не смята, че
състоянието е опасно. Но
като стане ясно, че има ня-
какъв проблем, подобни плу-
ващи форми будят притес-
нение. Може би защото се
появяват и при увеит (а съ-
що и при отлепване на ре-
тината), затова винаги ко-
гато внезапно се появят по-
добни "снежинки", човек
трябва да се консултира с
очен специалист.

Подценяването на подо-
бен здравословен проблем
може да доведе до някои ус-
ложнения. При хроничен

преден увеит е възможно ири-
сът и намиращата се зад не-
го леща да залепнат. Това са
т.нар. синехии, които водят
до промяна във формата на
зеницата. При средния и зад-
ния увеит пък е възможно
да се развие оток на макула-
та, което означава, че се съ-
бира течност между слоеве-
те, изграждащи макулата. То-
ва влошава зрението, твър-
дят специалистите.

И трите форми на очното
заболяване могат да доведат
до глаукома, ако вътреочното
налягане се повиши. Също
така се засилва помътнява-
нето на лещата и се получа-
ва катаракта. Най-тежкото ус-
ложнение е загубата на зре-
нието, предупреждават офтал-
молозите. По думите им тези
усложнения не са чести, но
все пак пациентът трябва да
е бдителен и да търси лекарс-
ка помощ винаги когато за-
бележи нещо неестествено в
зрителното си поле.

Лечението на увеита съ-
що зависи от формата, коя-
то се е развила, както и от
това дали пациентът има дру-
го подлежащо заболяване. Те-
рапията включва кортикосте-
роиди, които се предписват
под формата на капки, ако
увеитът е преден, тъй като
действат локално. Ако се ка-

Диагнозата се поставя трудно
За уточняване на диагнозата пациентите с увеит трябва

да си пуснат кръвни изследвания, както и да се консул-
тират с ревматолог, пулмолог, имунолог и друг специа-
лист, ако се налага. Офталмологът пък измерва вътре-
очното налягане на болния, ултразвук на окото, ангиог-
рафия, електроретинография и още няколко изследва-
ния, които помагат за по-точното диагностициране на
заболяването. Важно е да се определи и кой е инфекци-
озният агент, т.е. дали става дума за вирус, за бактерия,
за гъбичка или за нещо друго.

сае за другите две форми -
среден и заден увеит, се наз-
начават инжекции. Ако проб-
лемът е имунен, се предпри-
ема имуносупресивно лече-
ние.

Заболяването може да бъ-
де предотвратено чрез спаз-
ването на по-добра хигие-
ната на очите, както и на
навременното диагностици-
ране и лечение на основно-
то заболяване (било то алер-
гично, системно, автоимун-
но, инфекциозно или друго).

Ñúâåò îò
ñïåöèàëèñòà

"Основната цел на лече-
нието на увеит е да се по-
тисне максимално бързо въз-
палителният процес, тъй ка-
то хронифицирането му съз-
дава опасност от трайни
структурни увреждания в
окото. При установяване на
даден инфекциозен причи-
нител лечението включва
прием на медикаменти (ан-
тибиотици, антивирусни пре-
парати, противопаразитни
медикаменти и др., както и
очни капки с противовъзпа-
лително действие). Терапев-
тичният подход при преден
увеит например изисква за-
дължително приложение на
медикаменти за разширява-
не на зеницата", казва ака-
демик Петя Василева.

ßæòå õðàíè
ñ âèòàìèíè À è D

При това заболяване пра-
вилното и здравословно хра-
нене може да помогне за по-
добряване състоянието на
очите, за почистване на ко-
нюнктивата и увеличаване на
имунитета. Идеални за целта
са продукти с високо съдър-
жание на витамините А и D
- такива са рибеното масло,
стридите, растителните мас-
ла, лененото семе, сусамът и
слънчогледовите и тиквените
семки, млечните продукти (си-
рене, масло, извара и смета-
на), яйца, пилешко месо, че-
сънът и т.н. Подходящи са
също така боровинките, кай-
сиите и морковите.
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Лекарите обикновено съ-
ветват хората да пият пове-
че течности, когато са бол-
ни. Прекомерната консума-
ция на вода, сокове и чайо-
ве обаче може да се окаже
рискована за някои пациен-
ти. Ето защо група учени по-
съветваха медиците да дават
по-конкретни съвети на бол-
ните от грип и тези с бъб-
речни проблеми.

Препоръките за приема
на много течности при бо-
ледуване през есента и зи-
мата всъщност се основават
на незначителни научни до-
казателства. Последните
проучвания обаче сочат, че
подобно поведение би мог-
ло да навреди на процеса на
възстановяване, вместо да го
подпомогне.

Първият сигнал за това,
че нещо не е наред с препо-
ръките на лекарите за прие-
ма на повече течности, ид-
ва от лондонската кралска
болница, където специалис-
тите препоръчали на своя
пациентка да пие над 3 лит-
ра вода на ден, за да се спра-
ви по-бързо с често повта-
рящите се инфекции на пи-
кочните пътища. Тя обаче
била с диагноза хипонатри-
емия - необичайно ниски ни-
ва на натрий в организма.

В случая 59-годишната
жена консумирала по някол-
ко литра вода въз основа на
съветите, дадени й от меди-
ците. Тя обаче си спомнила,
че при предишни такива пре-
поръки за прочистване на
отделителната система от
болестотворни бактерии за-
почвало да я тресе, повръ-
щала по няколко пъти на ден
и се чувствала объркана. Ето
защо още при първите неп-
риятни симптоми тя ги спо-
делила с лекуващите я лека-
ри. А те решили да прове-
рят дали няма връзка между
влошаването на състояние-
то на пациентката и изпи-
ването на големи количест-
ва вода.

 "Когато хората са болни,
те не са склонни да пият
много сокове и чайове, за-
щото това е последното не-
що, което искат да правят.
Това може да доведе обаче
до сериозна дехидратация",
обяснява д-р Мариан Норо-
на, съавтор на изследване-
то, посветено на количест-
вата течности, които трябва
да се дават на болните, до-
като те са хоспитализирани
или си лежат вкъщи. Ето за-
що лекарите почти автома-
тично ги съветват да пият
вода, дори това да става "на-
сила". А ако човек е в бол-
ница, дори му пускат и сис-
тема за екстремно хидрати-
ране на организма.

"Това е родило общопри-
етото схващане, че трябва да
се изпият литри вода. Но

Колко вода да пием,
когато сме болни?

Приемът на
твърде много
течности,
когато човек е
болен, може да
се окаже опасен

повечето хора не го правят,
а се вслушват в сигналите,
които им изпраща собстве-
ното тяло", уточнява д-р Но-
рона. Тестовете, които тя и
екипът й направили, показ-
ват, че високият прием на
течности всъщност води до
екстремно изхвърляне на
натрия от организма. А то-
ва вече е сериозен проблем
за голяма част от пациен-
тите.

Разглеждайки медицинс-
ката документация на почи-
нали пациенти с бъбречни
проблеми, учените открили,
че почти 30% от случаите на
смърт всъщност се дължат
на твърде ниските нива на
натрий - под 125 mmol/L.
Такъв например бил случа-
ят на един мъж, който бил
приет в болница с гастроен-
терит. Той развил хипонат-
риемия и впоследствие, вмес-
то да се оправи, починал.
Ето защо те препоръчват на
лекарите да ограничат при-
ема на течности до 1 литър
на ден при болните хора. То-
ва ще запази натрия в кръв-
та и хората няма да се чувс-
тват допълнително изтоще-
ни и замаяни.

Проблем специалистите
виждат и в съветите на фит-

нес инструкторите, спортува-
щите да компенсират изпо-
тяването по време на тре-
нировки с приема на по-го-
леми количества вода. Уче-
ните се натъкнали и на
смъртни случаи при хора, ко-
ито употребяват екстази и
пият твърде много течности
след това, за да компенси-
рат дехидратацията на орга-
низма си.

Авторите на изследване-
то подчертават също така, че
човек много рядко може да
се "отрови" с вода и сокове,
ако бъбреците му работят
нормално. Но предупрежда-
ват, че има редица заболя-
вания, за които човек не по-
дозира, и в комбинацията
със свръх консумация на
течности може да се "отро-
ви". "Лекарите трябва да се
опитат да бъдат по-конкрет-
ни в своите съвети. Те тряб-
ва да препоръчват на паци-
ентите си какво количество
течности да приемат, след
като са им направили нуж-
ните изследвания", катего-
рична е д-р Норона. На ба-
зата на получените данни от
изследването тя съветва хо-
рата да не променят нави-
ците си за пиене на вода,
докато са болни. Или иначе

казано, заболяването, какво-
то и да е то, не изисква кон-
сумацията на 2-3 литра теч-
ности дневно. "Най-общо ка-
зано, ако пиете 3 литра, ко-
гато сте здрав, не трябва да
изпивате 6 литра, когато сте
болни. Пийте толкова, кол-
кото ви се пие. Не взимайте
препоръките на лекарите
твърде буквално, защото те
могат несъзнателно да ви
подведат", категорична е из-
следователката.

Приема се за норма чо-
век да пие между 6 и 8 чаши
течност на ден. Всеки инди-
вид обаче има индивидуал-
ни нужди. "Ако вие сте чо-
век, който не пие много во-

да и изведнъж напълни тя-
лото си с 3-4 литра течнос-
ти, това по-скоро ще ви вка-
ра в гроба, вместо да ви из-
кара от болницата", казва
още д-р Норона. Тя се надя-
ва, че изготвеният от нея
доклад би предизвикал деба-
ти и още научни изследва-
ния по темата, за да може
да се изготви обективно ръ-
ководство за приема на теч-
ности при всяко конкретно
здравословно състояние.

Д-р Имран Рафи, предсе-
дател на клиничните ново-
въведения и изследвания в
Кралския колеж по медици-
на в Лондон, побърза да раз-
критикува теорията на д-р
Мариан Норона. "Консума-
цията на достатъчно вода е
важна част от поддържането
както на физическото, така и
психическото здраве. Ето за-
що личното ми убеждение е,
че пациентите, без значение
от заболяването си, трябва
да приемат много течности",
категоричен е той.

Съветите на специалистите
 Лекарите препоръчват да се пият между 6 и 8 чаши

вода на ден, като те могат да бъдат заменени и от сокове
или чайове. Добре би било обаче поне един литър от
приетите течности да е под формата на минерална вода.

 Все още няма официален стандарт за това, колко
течности да се пият, когато човек е болен от нещо (в
това число от настинка или грип). Нормално е да не му
се пие вода, но и не бива да приема препоръките на
лекаря за 2-3 литра на ден като абсолютно правило.

По-високият прием на вода обикновено е добро ре-
шение тогава, когато човек страда от гастроентерит нап-
ример. Всяко медицинско състояние обаче трябва да се
разглежда самостоятелно и да е съобразено с кръвните
изследвания на конкретния пациент.
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През първите три годи-
ни на детето се поставят ос-
новите на бъдещата лич-
ност. Малчуганите растат и
се променят - прохождат, за-
почват да говорят, хранят
се сами и т.н. Успоредно с
това се променят и методи-
те за тяхното възпитание,
обясняват детските психоло-
зи.

Възпитанието на детето
е продукт на продължител-
ното и целенасочено въздей-
ствие на възрастните хора
в семейството върху детето.
Влиянието на средата раз-
вива и формира личност, до-
пълват психолозите. По ду-
мите им възпитанието на
малкото дете е сложен про-
цес, чиято основна цел е да
му помогне в приспособя-
ването към изискването на
околния свят. В него е не-
обходимо да бъдат включе-
ни всички, които могат да
окажат някакво позитивно
въздействие върху малчуга-
на.

Трябва да се отбележи, че
в ранната детска възраст
взаимодействието между фи-
зическото развитие, здра-
вословното състояние и пси-
хическото израстване на де-
тето е много силно. Първи-
те 3 години са най-актив-
ният период на развитие и
съзряване на мозъчните
структури. Установено е, че
този период е най-благоп-
риятното време за полага-
не основите на възпитание
на детето. Положените гри-
жи за психическото и фи-
зическото развитие в този
период ще имат огромно
значение за формирането на
бъдещата личност, твърдят
специалистите.

Според тях психичното
развитие на детето е сложен
и продължителен процес.
Той зависи от различни фак-
тори, но основна роля имат
възпитателните въздейст-
вия. Детето се ражда слабо
приспособено към околна-
та среда и първата задача
на възпитанието е да раз-
вие зрението, слуха, обоня-
нието и другите видове усе-
щания. Без развитието на
сетивните органи процесът
на възпитание би бил тру-
ден и много бавен.

Още от първия месец ро-
дителите трябва да поставят
пред погледа на бебето раз-
нообразни висящи играчки,
да му говорят ласкаво, да
му показват предмети, кои-
то издават различни звуци
и да следят дали то движи
очите си паралелно с пре-
местването на играчката.
Добре би било да слуша за
кратко време приятна и ти-
ха музика. На по-далечно
разстояние от детето може
да се поставят едри и ярко
оцветени играчки, които да
предизвикват зрително със-
редоточаване.

Движенията са едни от
първите прояви на бебето
след неговото раждане. В
началото те са некоордини-
рани и неточни, но посте-
пенно стават все по-целена-
сочени и организирани.
Най-рано се развиват дви-
женията на главата, след то-
ва на крайниците и чак след
четвъртия месец - на тяло-

Развитие на детето
до 3-годишна възраст
то. През първите три месе-
ца детето посяга и хваща
играчките си. На петия ме-
сец се обръща по гръб и по
корем, а на седмия - седи и
пълзи. Повечето деца про-
хождат около първата си го-
динка. През втората и тре-
тата година се научават да
тичат, да се качват и сли-
зат по стълба, да се прови-
рат, да скачат и да хвърлят
предмети към дадена цел.

Успоредно с общите дви-
жения се развиват и двига-
телните умения на ръцете.
През кърмаческата възраст
детето извършва прости ма-
нипулативни действия с
предметите, а през втората
година се научава да дейст-
ва с тях съобразно тяхното
предназначение. През тре-
тата година чрез играчките
си детето изобразява прос-
ти сюжети - ниже едри мъ-
ниста и тръбички, лепи из-
рязани фигурки, сгъва кър-
па, строи сгради от кубче-
та.

След около година и по-
ловина от раждането си де-
цата започват да драскат с
молив, а малко преди да на-
вършат 3 годинки, вече мо-
гат да рисуват предмети с
кръгла форма, вертикални и
хоризонтални линии. Всич-
ки умения, които детето раз-
вива в тази възраст, са са-
мо под влияние на систем-
ни и целенасочени грижи от
страна на родителите, уточ-

няват специалистите. Ето
защо според тях основната
задача на възпитанието
трябва да е насочена към
усъвършенстването на дви-
женията и създаването на
подходящи условия за тях-
ното развитие.

Говорът пък е съществе-
на част от психическото раз-
витие на детето. Нужно е то
да почне да разбира възрас-
тните и да започне само да
говори. Това става посте-
пенно. През първите 3 ме-
сеца издава само гърлени
звуци. Между 5-ия и 7-ия
месец се пробва да възпро-
изведе сричка. След осмият
месец започва да възпроиз-
вежда отделни звуци, срич-
ки и елементарни думи, ко-
ито чува от околните. Точ-
но в този момент се отключ-
ва и желанието за подра-
жание - едно твърде важно
условие за развитието на
активния говор. До навър-
шването на една годинка де-
тето започва да се опитва
да повтаря чутите думи, да
свързва образите на пред-
метите с техните названия.
През следващите 6 месеца
то използва първите 5-10
осмислени думи, след това
речникът му се обогатява до
30-40 думи. На 2 годинки в
речниковия запас на детето
има 200-300 думи, а на 3
годинки - 1500 думи.

За начало на истинския
говор се счита появата на

първите изречения от по 2-
3 думи, което при повечето
деца е характерно в края на
втората година. В тази въз-
раст е нормално да се поя-
ви и първото въпросително
изречение, уточняват специ-
алистите. И допълват, че
колкото повече се общува с
детето, толкова по-рано про-
говаря то.

Третата година е харак-
терна с многословните из-
речения, разнообразните
въпроси и способността да
се разказва проста прежи-
вяна случка. Според психо-
лозите овладяването на го-
вора е най-трудната, но ос-
новна задача на възпита-
нието. Детето се научава да
говори благодарение на об-
щуване с него. Когато об-
щуването е недостатъчно
или неправилно, активната
реч не се развива навреме
и то може да проговори ед-
ва след навършването на 3-
4 години.

Съществена особеност на
бебетата през първите им
няколко годинки е тяхната
емоционалност. В този сми-
съл позитивното настрое-
ние, с което те опознават
света и се социализират, е
много важно. Психолозите
напомнят, че възрастните
членове на семейството
трябва да поддържат вина-
ги една весела и бодра сре-
да около малчугана, а не да
крещят и да блъскат врати.

Много полезни в това от-
ношение са музикалните
развлечения, както и игри-
те, съпроводени с много
смях и закачки.

Под влияние на родите-
лите през ранната възраст
се формира и поведението
на детето. То придобива на-
вици за самостоятелно хра-
нене (около годинка и по-
ловина), започва да съоб-
щава физиологичните си
нужди (около 2 години и по-
ловина), облича се с малко
помощ, подрежда си играч-
ките и си мие ръцете (около
3-годишна възраст). Тези
положителни навици могат
да се създадат само ако ро-
дителите предявяват систем-
ни изисквания към малчу-
гана и ако му показват как
се прави всичко това с ус-
мивка.

Възпитанието на малко-
то дете се осъществява най-
добре при непосредствено
общуване с детето, при наб-
люденията на околната сре-
да, в играта. Добре е да се
запомни, че жаждата на де-
тето за активни действия е
голяма и е израз на натру-
пана енергия, която трябва
да се изразходва. Грешка би
било, ако родителите потис-
кат тази енергия и държат
детето в столчето, количка-
та или кошарката.

Активността на детето
трябва разумно да се насоч-
ва и ръководи. Необходимо
е детето да се наблюдава и
да се откриват признаците
на умора, тъй като до 3-го-
дишна възраст то самото не
може да съобщи, че е изто-
щено и има нужда от по-
чивка. Още по-малки са не-
говите възможности да под-
бира различните форми на
отдих.
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Зъбният кариес е резултат
от действието на много фак-
тори. Съчетанието им води
до развитие на процес, при
който въглехидратите (заха-
рите), които приемаме с хра-
ната, се разграждат от мик-
роорганизмите, живеещи в
зъбната плака, до киселини.
Те разтварят емайла, а след
него и дентина и това води
до разрушаването на зъбите.

Факторите, които причи-
няват развитието на карие-
си, се разделят на няколко
групи. В първата са тези, ко-
ито действат на местата, къ-
дето се отлага зъбна плака -
по вдлъбнатите зони на дъв-
кателната повърхност на кът-
ниците (фисурите). Втората
група обединява онези, кои-
то са по повърхностите между
два зъба и в зоните на зъб-
ните шийки. Има обаче и
фактори, които зависят от ко-
личеството и качеството на
слюнката в устата. Колкото
е по-гъста, толкова повече
хранителните остатъци и
микроорганизми се прилеп-
ват по зъбите и предизвик-
ват плакообразуване.

Според стоматолозите
има и четвърта група фак-
тори, които зависят от са-
мото поведението на човека
- начина на хранене, често-
тата на приема на захари,
вида на приеманите захари,
приема на подсладени теч-
ности, качеството на устна-
та хигиена и т.н. Точно за-
това отговорът на въпроса
дали кариесът на временни-
те зъби води до кариес и на
постоянните, не е еднозна-
чен. Ако не се променят на-
виците, довели до развитие-
то на ерозивния процес в пе-
риода на временните зъби,
ще се стигне и до кариес на
постоянните, твърдят някои
специалисти, докато други
застъпват противоположна-
та теза, че между двата про-
цеса няма голяма връзка.

Грижите за зъбите могат
да се разделят на две групи.
Първата е преди да се поя-
вят първите млечни зъбки на
детето, а втората - след това.
Първата група от фактори
действа за изграждане на
здрави и устойчиви на кисе-
лините зъбни структури. За
това са необходими белтъчи-
ни, изграждащи качествена
органична основа за бъдещи-
те зъбни структури. Това се
получава с белтъчна храна -
месо, риба, яйца, мляко и
млечни продукти. Необходи-
ми са и витамини - А, В, С,
Е. Те се набавят с плодове и
зеленчуци.

След като се образува ка-
чествена органична основа,
започва минерализацията. За
да се осигури калций, всяко
дете трябва да приема ежед-
невно по 2 чаши мляко и
бучка сирене и кашкавал,
флуорът не се получава с хра-
ната. Обикновено той се на-
бавя с водата, но у нас пи-
тейната вода е бедна на флу-
ор, уточняват стоматолозите.
По думите им има минерал-
ни води, които съдържат го-
леми количества флуор, но

КАРИЕСИТЕ. Как да ги избегнем?
Грижата за устната кухина трябва да започне веднага след раждането

често много повече от необ-
ходимото, което ги прави не-
подходящи за деца. Ето за-
що по отношение на флуора
всеки родител трябва да се
консултира със стоматолога,
който следи състоянието на
зъбките на детето.

След пробива на зъбите
тези грижи продължават, но
вече трябва да се полагат и
много други. На първо мяс-
то е поддържането на качес-
твено почистване на зъби-
те. То трябва да се провежда
два пъти дневно с продъл-
жителност от 2-3 минути. Зъ-
бите се мият последовател-
но от горе вдясно по часов-
никовата стрелка до долу
вдясно. Най-подходящи за
децата са кръговите движе-
ния. Те трябва да се научат
да ползват и конци за зъби,
които единствено почистват
междузъбните пространства.

Четкитe пък трябва да са
с малка глава, с меки кос-
ми, разпределени в снопче-

та с различна дължина, за
да навлизат в труднодостъп-
ни места. За деца над 3 го-
дини, които могат да плюят
пяната от пастата след по-
чистване, трябва да се пол-
зва зъбна паста, съдържа-
ща флуор, уточняват стома-
толозите.

Другият важен момент са
видът и начинът на хране-
не. Важни са количеството
и качеството на приеманите
захари, консистенцията на
храната, честотата на хра-
нене. Колкото по-често се
приема храна, колкото по-
вече захари се приемат, а то-
ва от своя страна води до
увеличаване на риска от раз-
витие на кариеси. Въглехид-
ратни са не само сладките
храни, но и всички тестени
продукти, дори те да са со-
лени. Особено опасни са
обаче сладкишите, които съ-
държат едновременно нишес-
те от брашното и добавена
проста захар, която директ-

но се разгражда от микро-
организмите до киселини.

Децата не трябва да се
приучават да похапват со-
лети, чипсове, вафлички,
бонбони и още много други
на пръв поглед вкусни хра-
ни. Ако трябва да приемат
нещо между основните хра-
ненията, то това трябва да
са плодове и зеленчуци.

Всички тези мерки ще
предпазят от появата на
ранни кариеси, но се нала-
га грижите за устната хиги-
ена да продължат и след по-
явата на постоянните зъби.
Родителите трябва да пома-
гат на децата да си мият зъ-
бите по два пъти на ден, до-
като станат на 8 години, или
докато покажат, че могат да
се грижат сами за устната
си хигиена. Зъбите се чет-
кат сутрин след закуска и ве-
чер преди лягане. Особено
внимание трябва да се об-
ръща на кътниците, тъй ка-
то те са осеяни с вдлъбна-
тини и пукнатини. Това пра-
вило важи както за децата,
така и за възрастните, за-
щото частички от храната се
крият там и водят до увели-
чаването на колониите от
бактерии.

Макар и малцина бълга-
ри да си ги купуват, конците
за зъби и водата за уста са
важна част от превенцията
на кариесите. А и няма как
децата да се научат да ги из-
ползват, ако това не се пра-
ви от техните родители. Ос-
вен това в зряла възраст чо-
век трябва да си наложи во-

ля и да отдели време за по-
сещение на своя стоматолог
поне 2 пъти годишно за ру-
тинни профилактични прег-
леди. Тези прегледи траят
около 30 минути и са важни
за ранно откриване не само
на кариесите, но и на други
неприятни заболявания.
Добре е да се знае също та-
ка, че посещенията при сто-
матолога "когато ме заболи"
е белег на много напреднал
процес, развивал се обикно-
вено в устата с месеци и го-
дини, който е можело да бъ-
де предотвратен преди мно-
го време.

С напредването на годи-
ните тялото ни има нужда
от поддръжка, за да работи
правилно и да ни служи доб-
ре. Заболяванията са приз-
нак на нарушен баланс и
умора на тъканите и орга-
ните. Ето защо грижите за
устната кухина трябва да
продължат със същата ин-
тензивност и внимание. Зъ-
бите, макар и най-твърдата
субстанция в човешкото тя-
ло, се амортизират с годи-
ните и с напредване на въз-
растта е възможно да загу-
бим част от тях поради раз-
лични причини.

Добрата новина е, че съв-
ременната стоматология ве-
че не се плаши от този факт,
тъй като развитието на им-
плантологията е сериозно и
всеки загубен зъб може да
се възстанови с "изкуствен
корен", който да носи корон-
ката или моста и да върне
комфорта при хранене на
пенсионерите.
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С чаша вода на гладно за-
почва денят на магнетична-
та актриса Теодора Духовни-
кова. И пак така приключва
дългият й работен ден, кой-
то често преминава в нощ.
Като всеки артист, който пос-
тоянно е зает и има различ-
ни лични и професионални
ангажименти, зеленооката
красавица няма как да спаз-
ва някакъв строг хранителен
или спортен режим. Въпре-
ки това обаче тя си има сво-
ите тайни, благодарение на
които поддържа фигурата си
и не си позволява да качи
някое и друго излишно ки-
ло. В същото време не се ог-
раничава съществено в яде-
нето, но гледа да хапва про-
дукти, от които не се пълнее,
а които правят организма по-
енергичен. Теодора споделя,
че не се вманиачава по раз-
ни диети. За нея по-важното
е да живее природосъобраз-
но и да се чувства щастлива
от живота. Семейството, ра-
ботата и приятелите са не-
щата, които правят щастли-
ва звездата от най-новия бъл-
гарски игрален филм "Вез-
десъщият" на режисьора
Илиян Джевелеков. Това
включва й диетата й - рабо-
та и щастие. Теодора е поз-
ната на зрителите и със сил-
ните си екранни превъплъ-
щения в сериалите "Дърво-
то на живота" и "Под прик-
ритие". Наскоро в Родопите
завършиха и снимките на
новия крими-любовен сери-
ал "Дяволското гърло", къде-
то Духовникова си партни-
ра със своя добър приятел и
колега Владимир Карамазов.
Там двамата играят колеги
ченгета и влюбена двойка.
Актрисата не спира да играе

Теодора Духовникова: Щастие и
работа - това е моята диета

и в Народния театър. Освен
това тя е и социално анга-
жирана, тъй като участва в
различни благотворителни
инициативи. Теодора бе и ак-
тивен поддръжник на кампа-
нията срещу домашното на-
силие.

Духовникова обаче не е
всеядна и както самата тя каз-
ва - не харесва "всеядните ак-
тьори", които правят компро-
миси с актьорската професия
и се бутат навсякъде, само и
само да ги дават по телеви-
зора. Такава е и по отноше-
ние на храненето и начина
си на живот. Въпреки забър-
заното си ежедневие актриса-
та не слага в устата си всич-
ко, което й падне, а гледа да
подбира ястията и да избяг-
ва вредните храни.

Противно на всякакви съ-
вети на диетолозите и екс-
пертите по хранене обаче,
актрисата вечеря късно, при
това обилно. Почти не за-
кусва или ако го прави,
изяжда набързо един плод -
ябълка, портокал или банан,
през деня набляга на пло-
довете и ядките. Теодора оби-
ча супите - през лятото та-
ратор, през есента и зимата
хапва най-вече крем супи
или пилешка супа. Не е ве-
гетарианка, но и не прека-
лява с месото. Хубавицата
внимателно подбира магази-
ните, от които купува месо-
то и яйцата, защото е наяс-
но, че някои от производи-
телите тъпчат продукцията с
хормони и разни други хи-
мии, които се отразяват па-
губно на организма.

Едни от малките удоволс-
твия, които я правят щаст-
лива, е тичането в парка и
карането на ски през зима-

та. Признава, че се изкуша-
ва да спи повече, когато има
време, и не се срамува да ка-
же, че ако има възможност,
би спала 24 часа. Това обаче
я й се удаде веднъж годиш-
но, я не. За нея щастието е
да замине някъде през уикен-
да заедно със съпруга си -
бизнесмена Стефан Духов-
ников, и двете си дъщери Бо-
яна и Ема, които обожава и
за които е готова на всичко.
В миналото мъжът й бил ма-
некен и самият той често
спортува с чаровната си по-
ловинка. "Движението и при-
родата ме зареждат", обича
да казва кино звездата. Стег-
натата си фигура Теди дъл-
жи и на редовните трениров-
ки във фитнеса. Зеленооката
красавица обича да се глези
и като ходи на масаж, защо-
то е убедена, че това е един
от най-добрите начини да
свали напрежението от себе
си, да се отпусне и в същото
време тялото й да се зареди
с нови сили.

Според нея обаче човек
излъчва красота не само ко-
гато спортува и спазва дие-
ти, а и когато е постигнал
вътрешно равновесие. Теодо-
ра го е постигнала, тъй ка-

то се чувства реализирана в
професията си и щастлива
в личния си живот. А това е
от особено значение да из-
лъчваш спокойствие и енер-
гичност. Духовникова зала-
га на естествената красота
и не одобрява младите мо-
мичета да си слагат сили-
кон, ботокс, филъри и да се
инжектират с хиалурон.

На Теодора Духовникова не
й се е налагало да избира
между семейството и карие-
рата и успява да балансира
между двете. Освен това и мъ-
жът й, и близките й винаги
са я подкрепяли в работата и
са били плътно зад нея, ко-
гато е започвала нов филмов
или театрален проект и са
проявявали разбиране за дъл-
гото й отсъствие от дома.

Животът на актрисата
обаче не е само красива при-
казка. Преди време тя пре-
живява адска катастрофа и
буквално е на косъм от смърт-
та. А пътното произшествие
се случва, защото Теодора
бърза за работа. Зад волана
е мъжът й и двамата се връ-
щат с кола от театралния
фестивал "Варненско лято".
Бързат за София, за да стиг-
нат навреме за спектакъла

"Дон Жуан" в Народния те-
атър, в който Духовникова е
в главната роля. Катастро-
фират много тежко - Теодора
е без колан, защото си почи-
ва на задната седалка. Кон-
тузена е много тежко. Перс-
пективата е, ако изобщо оце-
лее, да остане парализира-
на. Но се разминава с по-
малкия дявол. "Преди годи-
ни попаднах в много тежка
катастрофа, в която ми се от-
чупи втори шиен прешлен.
98% от подобни травми за-
вършват със смърт на мяс-
то. След тази ужасна травма
аз отидох на крака до "Пи-
рогов". Лекарите не повяр-
ваха, че съм оцеляла. Дори
други пациенти идваха при
мен, за да ме пипнат за къс-
мет. Ето, случват се лоши не-
ща, но след това пък идва
хубавото", разказва с усмив-
ка звездата от "Дървото на
живота". Тя благодари на Бог
и на лекарите от "Пирогов",
които я спасяват от парали-
за. Слагат й титанови щиф-
тове на мястото на смачка-
ните прешлени. Връща се в
театъра за рекордно кратък
срок и смело продължава
напред. И е готова за нови
предизвикателства.

 Денят на актрисата започва и завършва с чаша вода
 Зеленооката красавица обожава да тича в парка и да кара ски
 Оцелява след адска катастрофа
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Îâåí
Можете да направите про-

бив в кариерата, така че да
достигнете по-високо ниво на
доходи. Основното нещо е да
не сте мързеливи и да пое-
мате най-трудната и обемна
работа. Ще бъдете по-опти-
мистично настроени. Ваша-
та енергия ще бъде достатъч-
на, за да се справите със за-
дачите. Втората благоприят-
на посока в този период е
уреждането на отношенията
в личния живот. Като цяло
седмицата ще ви донесе по-
вече приятни емоции, откол-
кото обратното. Ще има хо-
ра и събития, които ще ви
изпълнят с положителни емо-
ции. Тази седмица ще донесе
големи възможности за
флирт и нови запознанства,
но поради ретроградното дви-
жение на Меркурий, не е под-
ходящо да се започва сери-
озна връзка.

Òåëåö
През седмицата ще усети-

те силен приток на енергия.
Сега могат да ви се отворят
нови перспективи. Въпреки
това не забравяйте да про-
верявате входящата инфор-
мация за нейната надежд-
ност. Ваши тайни недобро-
желатели могат да се опи-
тат да подронят репутация-
та ви. Избягвайте клюки, за-
щото те могат да подкопаят
доверието на вашите коле-
ги. В ежедневните си дела,
опитайте се да не се концен-
трирате върху дреболии,
вместо това решавайте кол-
кото е възможно по-после-
дователно всички проблеми.
Не е желателно да се харчат
пари за големи покупки, да
подписвате договори. Опи-
тайте се да следите разходи-
те си и ако е възможно да
икономисвате. Периодът ще
бъде интересен заради поро-
дения флирт или възниква-
не на симпатия на работно-
то ви място. Възможно е то-
ва да престане да бъде ваша
тайна и да ви причини из-
вестни грижи.

Áëèçíàöè
Ще усетите прилив на си-

ла и жизненост през седми-
цата. Сега това ще се проя-
ви във факта, че ще станете
по-активни в общуването и
взаимодействието с хората.
Може би ще се включите в
делата на други хора (прия-
тели, роднини, съседи) и ще
можете да им предоставите
реална помощ. Успоредно с
това можете да се запознае-
те с нови хора. В средата на
седмицата звездите очакват от
вас смели и отговорни ре-
шения. Успехът ще бъде пос-
тигнат от тези, които са свик-
нали да действат независи-
мо и самостоятелно. Ще мо-
жете успешно да разрешите
някои материални проблеми.
Семейните ще имат да ре-
шават проблеми с децата си.
През този период са възмож-
ни кратки пътувания, пове-
чето от които ще се развиват
успешно.

Седмичен хороскоп 18-24 юли

Ðàê
През тази седмица ще мо-

жете успешно да разрешите
всякакви финансови пробле-
ми, особено ако сте по-склон-
ни да слушате собствената си
интуиция. Сега трябва да
вземате по-независими реше-
ния в тази област, но те не
трябва да бъдат спонтанни,
а добре обмислени. Не бъде-
те много нетърпеливи, тъй
като може да получите резул-
тат, който да е обратен на
очакванията ви. Препоръчи-
телно е да обмисляте внима-
телно стратегията на пове-
дение. Ще се срещнете с но-
ви хора и чрез тях ще раз-
виете вашите нови идеи и
планове, свързани с личния
ви живот. Ще бъдете много
добри и приятни събеседни-
ци. Интересът на противо-
положния пол към вас ще се
увеличи. Свободните предс-
тавители на знака могат да
предприемат нова инициати-
ва за романтично запознан-
ство или летен флирт, но са-
мо за забавление.

Ëúâ
Тази седмица ще има по-

ложително развитие в много
области на живота. Могат да
се разкрият нови перспекти-
ви пред вас. Ако не се стре-
мите към кариерно израства-
не, ще има постижения в дру-
ги области. Сега се препо-
ръчва да се съсредоточите
върху постигането на цели-
те си и се опитайте да не
сваляте по надолу летвата.
Задайте си най-амбициозните
задачи, след това желанието
ви ще започне да се изпъл-
нява. Във всеки случай ще
можете значително да затвър-
дите позицията си в социал-
ната и професионалната сре-
да. Въпреки това, по някои
въпроси може да срещнете ог-
раничения, пречки. Опитайте
се да не влизате в конфлик-
ти с представители на власт-
та и закона. Този период мо-
же да се нарече и благопри-
ятен за създаване на нови
приятелства и присъединява-

не към различни обществе-
ни организации или клубове
по интереси.

Äåâà
Ще можете да решавате

много въпроси в паралелен
режим. Въпреки това, звез-
дите не ви съветват да дейс-
твате прекалено напористо
и енергично тази седмица.
Преди да направите нещо,
опитайте се да изчислите
последиците от вашите дей-
ствия. Добре е да се отърве-
те от склонността към при-
бързани и необмислени дей-
ствия. Действайте самосто-
ятелно, без да разчитате на
помощта на никого. Този
подход ще е най-ефективен.
Обмислете целите си и под-
редете приоритетите си. То-
ва е неблагоприятен период
за започване или развитие
на финансови проекти, ин-
вестиции. Мнозина Деви ще
бъдат в търсене на нови пре-
живявания. Ще прекарвате
повече време с приятелите
си, но и ще осъществите но-
ви запознанства. Възможно
е чрез приятелска помощ да
започнете романтични отно-
шения, но може би няма да
са продължителни.

Âåçíè
Тази седмица ще бъде ус-

пешна, защото ще има нови
възможности и шансове, ко-
ито ще зависят само от вас.
Общуването с приятели мо-
же просто да се превърне в
стимул за развитие и разши-
ряване на вашите идеи. Ак-
тивното желание за нови зна-
ния и личностно развитие
ще бъде типично за вас през
тази седмица. Може би обс-
тоятелствата в живота ще ви
изпратят да пътувате. Въз-
можно е да почувствате уве-
личаване на сексуалната по-
тентност и тази енергия ще
изисква изход чрез интимни
контакти. Ново запознанст-
во или сближаване тази сед-
мица ще се основава на сек-
суалното привличане. Отно-
шенията с любимия човек

също ще укрепнат, доверие-
то ще нарасне, ще се появи
духовно единство.

Ñêîðïèîí
През тази седмица ще за-

бележите, че ставате по-сме-
ли и по-решителни. За да
постигнете целите си, ще бъ-
дете готови да работите по-
интензивно и да поемате ня-
кои рискове. Звездите казват,
че замислените или просто
смели действия ще бъдат по-
лезни, но неоправданите или
прекалено високите рискове
може да нямат желания
ефект. Сега лесно можете да
попаднете под влиянието на
другите. В тази връзка, бъ-
дете по-внимателни към всич-
ки нови предложения, както
и към хората, които ще вля-
зат в живота ви през този
период. Не се доверявайте
веднага на всеки. Вашите
сексуални желания се увели-
чават, във връзка, с което са
възможни чести интимни сре-
щи. Не е изключена тайна
любовна среща с мъж (за же-
ните), който е значително по-
възрастен от вас.

Ñòðåëåö
Необходима ви е по-доб-

ра организация както в пла-
новете, така и в реалната ре-
ализация на работата. Мо-
же да решите да се върнете
към старите си идеи за рабо-
та или бизнес. Обстоятелст-
вата по тяхното прилагане
на този етап ще бъдат мно-
го по-благоприятни и вие ще
искате да им дадете шанс. Ще
се радвате на добър жизнен
тонус и продуктивен ентуси-
азъм през седмицата.  Ня-
кой може да постави под въп-
рос вашите знания или уме-
ния, но вие не се поддавайте
на тези провокации. Тази сед-
мица се опитайте да бъдете
внимателни във всички ас-
пекти - на улицата, за да из-
бегнете инциденти, също и у
дома, за да предотвратите би-
това злополука. Ще имате
дни на голямо емоционално
вълнение. Случайни интим-

ни контакти са възможни без
да има продължаване на
връзката.

Êîçèðîã
През тази седмица броят

на отговорностите ще се уве-
личи, особено по отношение
на работата. Избягвайте да
влизате в пререкания с на-
чалниците си. Ако проявява-
те решителност и активност
буквално във всичко, госпо-
жа Фортуна ще ви подкре-
пи. Ежедневните страсти и
емоции ще бъдат отличите-
лен белег на личния ви жи-
вот. Винаги ще има нещо ху-
баво и приятно за вас. Мно-
зина ще си спомнят тези дни
с добро. В областта на здра-
вето ви очаква период, в кой-
то може да имате малки проб-
леми с храносмилателните
органи. Стомахът ви ще бъ-
де доста чувствителна област.
Ще изпитате емоционален
ентусиазъм за придобиване
на нови неща. Любовта та-
зи седмица ще донесе прият-
ни впечатления. Флирт или
романтика на работното ви
място не са изключени.

Âîäîëåé
 Избягвайте да експери-

ментирате. Залагайте на си-
гурно. Вашите действия
трябва да се основават само
на знания и опит. Някои
промени, които очаквате, мо-
гат да бъдат отложени за из-
вестно време. Ще бъдете по-
фокусирани върху своите
емоционални нужди и ако
знаете как да ги изразите,
ще можете да намерите ре-
шения на проблемите. Мно-
го е възможно да се появи
човек от миналото ви. Све-
дете до минимум новите за-
познанства и контакти с дру-
ги хора, сега е по-добре да
поддържате връзка само с
близки и познати. Не се до-
верявайте на случайно по-
лучена информация.  Помис-
лете добре преди да инвес-
тирате или да харчите па-
ри. Не е препоръчително да
го правите сега. Трябва да
бъдете внимателни с храна-
та, която ядете тези дни.

 Ðèáè
Много хора от този знак

ще бъдат много по-комуни-
кативни, концентрирани и са-
моуверени в работата си, ко-
ето може да доведе до отлич-
ни резултати. Възможни са
пътувания и контакти с мно-
го хора. Ще се появят нови
лица, които може би в бъде-
ще ще ви бъдат много по-
лезни. В икономически план
се предвижда да намерите ал-
тернативи. Запазете спокой-
ствие. Желателно е да се под-
държа емоционален баланс и
да не се дразните от дребо-
лии. Добър момент да оти-
дете на лекар и да се прегле-
дате за всичко, което ви при-
чинява дискомфорт. Поддър-
жайте баланс между почив-
ка, развлечения, физически
упражнения, добро хранене
и щастие с хората около вас.
Можете да почувствате уве-
личаване на вълнението и
желанието за приключения.
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ки и огън, а струйките сивкав дим от огнището
се надбягват с вятъра, докато небето пропуска
топлите слънчеви лъчи. Пикникът е чудесен
избор за топлите месеци, когато времето е
дружелюбно, за да ни позволи да му се насладим.

Не са необходими кой знае колко неща. Малко
зеленчуци, филийки хляб, няколко мръвки или
наденичка, която да зацвърчи върху скарата.
Летните жеги ни оставиха без дъх и желание
за приготвяне на сложни ястия и манджи.
Планинският хлад привлича цялото семейство
навън, а хапването е предимно свежи салати,
скара и много и сочни плодове. Неоценим е
ароматът на апетитните мръвки, приготвени
на жар. Първата предпоставка за добрата
скара са хубавите и сухи цепеници, втората -
качествените продукти, които ще метнете
върху нея, а третата и особено важна за добрия
вкус е маринатата.

 Изберете си подходящи рецепти за сан-
двичи, свежи салтки и маринати за неоценимо
вкусните шишчета, пържолки и кюфтенца,
които ще превърнат пикника ви в незабравимо
кулинарно преживяване.

ÑÀËÀÒÀ Ñ ×ÓØÊÈ
ПРОДУКТИ: 300 г печени обелени чушки, 2

твърдо сварени яйца, 100 г сирене, олио, сол,
няколко стръка магданоз за украса.

Чушките се нарязват на ивички и се подреждат
в чиния за салата. Яйцата се нарязват на
полумесеци и се нареждат върху чушките.
Салатата се поръсва със сиренето, настъргано
на едро ренде. Всичко се полива с олио, посолява
се на вкус и се украсява с клончета магданоз.

ÖÀÐÑÊÈ ÑÀÍÄÂÈ× Ñ ÒÎÏÅÍÎ
ÑÈÐÅÍÅ È ÕÀÉÂÅÐ

ПРОДУКТИ: 2 триъгълничета топено сирене,
2 филии хляб, 2 стръка пресен лук, 10 маслини
без костилки, 30 г червен хайвер.

Намажете филийките с по едно топено сиренце.
Нарежете маслините на малки парчета и поръсете
с тях филийте. Намажете отгоре с червен хайвер.
Украсете с листенца зелен лук и поднесете.

ÏÈÊÀÍÒÍÈ ÊÐÈËÖÀ
ПРОДУКТИ за около 10 крилца: сокът на 1

лимон, 150 мл кетчуп, 4 с.л. олио, 2 червени люти
чушки, 2 с.л. соев сос, 1 с.л. сос Уорчестър, 1 ч.л.
червен пипер.

Изстисквате лимоновия сок, лютите чушки
нарязвате на дребно. Всички продукти се смесват
и крилцата се намазват добре с получената
марината. Мариновате поне 2 часа, като отвреме
на време намазвате наново крилата.

ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÈ ÇÅËÅÍ×ÓÊÎÂÈ
ØÈØ×ÅÒÀ

ПРОДУКТИ: 2 млади тиквички, 1 червена
чушка, 1 глава червен лук, 12 гъби печурки, 1
парче нарязана тиква.

ЗА МАРИНАТАТА: 1 с.л. лимонов сок, 4 с.л.
олио, 4 с.л. соев сос, 1/2 глава настърган лук, 1,5
ч.л. естрагон, по щипка босилек, мащерка и
канела.

Зеленчуците се нарязват на парчета около 3
см и се слагат в пластмасова кутия със стегнат

капак. Маринатата се подготвя предварително
в деня преди пикника. Продуктите за маринатата
се смесват и поливат върху зеленчуците. Оставят
се да се мариноват, като от време на време се
разклащат. Зеленчуците се нанизват на тънки
дървени шишчета и се пекат на скарата до
готовност.

ÏÈßÍÈ ÏÚÐÆÎËÈ ÍÀ ÑÊÀÐÀ
ПРОДУКТИ: 800 г - 1 кг свински вратни

пържоли, 200 мл червено вино, 2 скилидки чесън, 1
глава лук, 10 зърна черен пипер, 2 зърна бахар, 1
дафинов лист, щипка индийско орехче, 3 щипки
смлян кориандър.

В подходящ съд се налива 500 мл вода, виното,
прибавят се ситно нарязаните чесън и лук и
останалите подправки. Пържолите се начукват и
се поставят в маринатата. Престояват в хладилник
около 12 часа. Маринованите пържоли се пекат
на скара от двете страни.

Рецептите са заимствани
от списание "Вкусна трапеза"

Ранната утрин ухае на дъжд. Пътят излиза
извън града и ни води нагоре в планината.
Гората е потънала в шума от изсъхващи листа.
Лятото все още е тук, но първите стъпки на
есента ни подканят към горската прохлада за
няколко незабравими мига със семейството сред
природата. Въздухът е напоен с аромат на бил-

ØÀÐÏËÀÍÈÍÑÊÀ ÏËÅÑÊÀÂÈÖÀ
ПРОДУКТИ: 1 кг кайма, 2 глави лук, 2-3

скилидки чесън, черен пипер, кашкавал.
Каймата се омесва с черния пипер, настъргания

лук и чесън. Оставя се в хладилник да отлежи поне
1 час. След като се извади от хладилника, отново се
омесва и от нея с намазнени ръце се правят тънки
плескавици, с големина на кафеeна чинийка.
Плескавиците са разстилат върху намазано с
мазнина фолио или найлон. Отгоре се слага плънка
от нарязан на кубчета кашкавал и се покрива с
втора плескавица. След това плескавиците вни-
мателно се притискат по краищата, за да не изтича
кашкавалът при печенето. Пекат се на силна скара,
като преди да се сложат, се намазват с мазнина.
Внимава се да останат сочни.

ÀÐÎÌÀÒÍÈ ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÈ
ØÈØ×ÅÒÀ

ПРОДУКТИ: 250-300 г пилешко филе, 500 г
крехко свинско месо.

ЗА МАРИНАТАТА: 4 с.л. солен соев сос, по 1 с.л.
сладък соев сос, червен пипер, сушен магданоз,
сушен девесил, по 1 ч.л. кимион, черен пипер,
майорана, брашно от чесън, джоджен, мащерка,1
с.л. олио.

Пилешкото и свинското месо се нарязват на
по-големи кубчета. Всички съставки за маринатата
се смесват, след което месото се накисва в нея и
се обърква много добре. Оставя се в маринатата
за около 6-7 часа. След това месото се нарежда
на шишовете и се изпича на скара или барбекю.

ÂÐÅÒÅÍÎ ÎÒ ÐÈÁÀ ÍÀ ÑÊÀÐÀ
ПРОДУКТИ: 1 кг филе от риба, 200 г гъби,

100 счукани орехови ядки, 1 глава лук, магданоз,
50 г масло, черен пипер, сол, 1 лимон, 1 зелена
салата.

Филето се оформя на шницели, които леко се
начукват. Поръсват се със сол, черен пипер и сок
от лимон. Лукът, гъбите и ореховите ядки се
задушават в маслото. Накрая се прибавя магда-
нозът. Задушената смес, леко охладена, се разпре-
деля върху начуканите шницели, навиват се на
руло и се забождат с клечка за зъби. Намазват се
олио и се пекат на скара. Сервират се върху листа
от зелена салата и с резенчета лимон.

ØÈØ×ÅÒÀ Ñ ×ÅÐÅÍ ÄÐÎÁ
È ÖÀÐÅÂÈÖÀ

ПРОДУКТИ: 1 кг черен дроб,1-2 кочана млечна
царевица, 3-4 домата, 1 голяма глава лук, олио,
черен пипер, сол.

Царевицата се нарязва на малки кръгчета,
доматите - на половинки, лукът - на филийки,
дробът на малки тънки резенчета. Дробът се
поръсва с подправките и се слага в закрит съд,
като се полива с олио. Така трябва да преседи
около 1 час. Продуктите се нанизват на шишове,
които се пекат на жар.

Пикникът в горската прохлада е
незабравимо и вкусно преживяване
Пикникът в горската прохлада е
незабравимо и вкусно преживяване

ÃÐÈËÎÂÀÍÈ ÇÅËÅÍ×ÓÖÈ
Ñ ÎÖÅÒ È ×ÅÑÚÍ

ПРОДУКТИ: 4 патладжана, 4 тиквички, 4
червени чушки, 3 скилидки чесън, 2 с.л. оцет,
сокът на един лимон, 1 с.л. вегета, олио, 1 връзка
копър.

Патладжаните се нарязват на филии по
дължина, осоляват се и се оставят около 30 минути
да се отцедят. Тиквичките също се нарязват на
филии по дължина и се овкусяват с 2. с.л. олио и
вегетата  - престояват около 10 минути. Чушките
се изпичат и се обелват. В купа се накълцва чесънът
и към него се прибавя нарязаният на ситно копър,
към тях прибавяме и изпечените чушки. Патла-
джаните и тиквичките се пекат на скара и те също
се прибавят към чушките. Изпечените зеленчуци
се заливат с лимонов сок и оцет и с 3 с.л.
нагорещено олио.
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Морето - лек срещу депресия
Когато гледате морето,

нивото на стрес и тревож-
ност естествено пада. Уче-
ни доказаха, че голямото
синьо пространство е ес-
тествен лек срещу депре-
сия, съобщава fr.news.ya-
hoo.com.

Спокойствие
Животът край морето и

възможността всеки ден
да се любувате на вълни-
те успокояват и подобря-
ват самочувствието. Про-
учването на екип новозе-
ландски и американски
учени е публикувано в
Health & Place.

Със специализирани
тестове, които отчитат оп-
ределени емоционални
състояния - депресивни
настроения, тревожност и
всякакви негативни чувст-
ва, учените проследили
психичното здраве на гру-
па доброволци.

Така установили, че хо-
рата, които живеят на бре-
га на морето, са по-малко
стресирани в сравнение с
тези от вътрешността на
страната.

Явно зелените прост-
ранства в градовете нямат

Някои родители стро-
го държат на дневния
режим и не позволяват
нищо да ги отклони от
часовете за хранене или
спане.

Други смятат,  че
дневният режим ограни-
чава свободното разви-
тие на детето и му на-
нася повече вреди, от-
колкото ползи.

Истината винаги е ня-
къде по средата.

Вярно е, че за роди-
телите е много по-лесно, ако детето е на-
учено да се храни и да спи по едно и
също време, но това е полезно и за дете-
то. Не бива обаче да става на всяка цена
и при всякакви обстоятелства. Тоест тряб-
ва да сте достатъчно свободомислещи, за
да приемете, че понякога детето няма да
спи на обяд или ще яде не това, което сте
предвидили.

Специалистите говорят за две основни
теории при отглеждането на детето - тра-
диционна и либерална.

Традиционната е режим, който родите-
лите налагат още от първите дни от живо-
та на малкото човече. Създават му нави-
ци и животът му протича според опреде-
лен график, включващ точно определени
часове за хранене и спане, а понякога
дори и за ходене по голяма нужда. При-
вържениците на този режим са последо-
ватели и на схващането, че ако бебето не
иска да заспи, то в никакъв случай не
трябва да се взима на ръце и да се раз-
нася в опит да бъде приспано. Родители-
те, които следват строг график, смятат, че
това дисциплинира детето и създава ру-
тина, която е полезна за всички.

Либералната теория следва нуждите на
детето. Това е другата крайност, при коя-
то родителят следи за настроението на
детето и прави всичко според него - дали
му се играе, дали му се спи, дали му се
яде… Ако детето не иска да спи следобед
например, то не трябва да бъде насилва-
но, а да му се предложат други занима-

Важно ли е децата да
имат дневен режим?

Да си говорим честно,
всички обичаме да ядем.
Особено вечер или през
нощта. И когато с прискър-
бие отваряте и затваряте
вратата на хладилника, в
главата ви звучи заплаха-
та, че всичко, което погъл-
нете след осем вечерта, се
залепва директно на бед-
рата ви. Според най-нови-
те проучвания обаче неща-
та не са черно-бели. Все
пак съществуват вкусотии,
които можете с чиста съ-
вест да си хапнете и след
залез слънце, но с мярка.
Вижте кои.

1. Кашкавал/сирене
Повтаряме: с мярка, с

мярка, с мярка! Когато ви
утешаваме, че можете да си
похапнете кашкавал или си-
рене късно вечерта, имаме
предвид едно резенче, а не

часове от денонощието.
Имайте предвид обаче, че
това не се отнася за пукан-
ките в пликчета за микро-
вълнова фурна, които са на-
тъпкани с мазнина, а за ле-
ки, въздушни пуканки без
захар, които да не навре-
дят на фигурата ви.

6. Яйца
Още една чудесна въз-

можност за празния ви сто-
мах след осем вечерта. Яй-
цето съдържа само 75 ка-
лории, но е богато на про-
теин и ще ви държи сити
дълго.

7. Зеленчуци
Този избор е сред най-

безопасните. Можете да
си приготвите резени мор-
кови, потопени във вода с
малко лимон или цяла зе-
ленчукова салата - вкусно,
лесно и засищащо.

ния, които все пак да са по-малко нато-
варващи от активните игри - като четене
или разказване на приказка. Привърже-
ниците на тази теория вярват, че по този
начин детето изгражда собствени нави-
ци, има свободата да изрази чувствата и
настроенията си и това възпитава личния
избор. Проблемът идва, ако се наложи
да ходи на ясла или детска градина, къ-
дето на практика либералната теория е
неприложима.

Нашите препоръки са:
” когато е съвсем малко, детето не

бива да бъде принуждавано да следва ня-
какъв режим; това е период на привиква-
не към новия живот;
” с течение на времето е добре хра-

ненията и времето за сън да бъдат уста-
новени в някакви конкретни часове, като
отклонение от 30 минути не се смята за
проблем;
” с порастването на детето става все

по-важно да се изградят определени на-
вици; така например в предучилищна и
начална училищна възраст децата ще бъ-
дат по-натоварени с ангажименти - ще се
справят по-лесно с тях, ако са научени
на правилно разпределение на времето
и на известна дисциплина;
” най-лесно е децата да се впишат в

ежедневието на родителите си, защото та-
ка или иначе ги копират. Ако вие имате
изградени навици и дневен режим, съв-
сем естествено детето ви ще привикне
да го следва с лекота.

такова успокояващо въз-
действие, каквото си мис-
лехме, че имат.

Синьо, не зелено
На въпроса защо, уче-

ните дават отговор.
"Изследването не пра-

ви разлика между различ-
ните типове зелени площи.

Докато морската шир е на-
пълно естествена, голяма
част от зеленината в гра-
да се пада на изкуствено
залесени терени - спорт-
ни площадки, тревни пло-
щи и градинки", обяснява
Амбър Пирсън, ръководи-
тел на проучването.

половин килограм. Тъй ка-
то това е храна, богата на
протеини, би трябвало да ви
даде чувство за ситост до
сутринта.

2. Хумус
Хумусът е прекрасен из-

точник на протеин, особе-
но домашно приготвеният.
Ако сте гладни, топнете си
морков в хумус и можете
да заспите хем сити, хем с
чиста съвест.

3. Кисело мляко
Учените са единодушни,

че киселото мляко е безо-
пасна храна в късните ча-
сове - богато на протеини,
малко мазнини, ниска мас-
леност. Ако добавите и мал-
ко боровинки, ще си осигу-
рите истинско нискокало-
рично пиршество.

4. Крекери
Под крекери имаме

предвид пълнозърнести, бо-
гати на фибри и с ниска ка-
лоричност. Можете да до-
бавите малко хумус, в кой-
то да си топвате крекера,
или парче сирене.

5. Пуканки
Звучи невероятно, но пу-

канките са безопасни за
консумация в "забранените"

8. Банани
Въпреки че бананите са

доста калорични, съдържат
високо количество магне-
зий и калий, което ги прев-
ръща в отлично средство за
отпускане преди лягане.

Бонус: Кои храни да из-
бягваме?

Бързите въглехидрати.
Тук спадат всички лакомст-
ва - торти, шоколади, по-
нички, бонбони.
” Ябълки. Въпреки че

ябълките съдържат малко
калории и редица полезни
хранителни вещества, е
най-добре да ги консумира-
те сутрин или следобед.
Причината е, че съдържат
пектин и фибри, за чието
смилане е необходимо по-
вече време.
” Алкохол. Макар алко-

холът да действа успиващо
на някои хора, води до
обезводняване и засилва
чувството на глад.
” Пикантна храна. Пи-

кантната храна също води до
обезводняване и чувство на
глад. Нищо чудно да се съ-
будите посред нощ с вълчи
апетит и да хукнете към хла-
дилника.

Осем храни, които можете да
похапнете вечер с чиста съвест

ВицВицВицВицВиц
Отивам до магазина:
- Здравейте! Искам да си купя нещо без

глутен, без захар, без мазнини...
- Имаме салфетки...

От Обекти
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Фестивалът "Арт Поток"
се открива за четвърта
поредна година. Той ще се
проведе от 19 до 30 юли и
отново се организира от
Hacienda Beach и Община
Царево, под патронажа на
кмета на Царево инж.
Георги Лапчев, с подкрепата
на Министерство на култу-
рата.

Началото ще бъде даде-
но на 19 юли от 19.30 ч. в
зала "Галерия" на Истори-
ческия музей в Царево,
където се открива изложба
"Добър ден". В експозицията
със свои произведения
участват: Евгени Йонов,
Моника Попова, Емануела
Ковач, Камен Старчев,
Горан Тричковски, Йордан
Панков, Валери Чакалов,
Васил Бардаров, Лилия
Бардарова, Стефан Божков.
Изложбата включва творби
от хартия, пластики, керами-
ка, както и работи върху
платно.

Същата вечер от 21.00 ч.
в читалище "Георги Кондо-
лов" ще се играе хитовата
постановка на НТ "Иван

Концерт на "Европейски
младежки симфоничен оркес-
тър PROGRESSIVE" за втора по-
редна година ще зарадва гос-
тите на Пловдив. Събитието ще
се състои на Римския стадион
на 24 юли.

Публиката ще се наслади
на изпълнения на млади музи-
канти от България, Балканите
и Европа. За пръв път ще бъ-
де представена творбата "Трип-
тих" на българската компози-
торка Пенка Кунева, която жи-
вее и работи в Холивуд.

Младежкият симфоничен
оркестър се организира от
фондация "Музикартисимо".
Той включва талантливи мла-
ди български музиканти от
филхармония "Пионер", НУМ-
ТИ "Добрин Петков" - Пловдив,
НМУ "Л. Пипков" - София, НУИ
"Панайот Пипков" - Плевен,
НУИ "Добри Христов" - Варна,
НМА "Проф. П. Владигеров",
АМТИИ. Към тях се присъеди-
няват техни връстници - ор-
кестранти от Балканите и Ев-
ропа.ç

Åâðîïåéñêè ìëàäåæêè
ñèìôîíè÷åí îðêåñòúð
PROGRESSIVE ñ
êîíöåðò â Ïëîâäèâ

Изложба "Детска илюстрация"
на акад. Румен Скорчев и дъщеря
му проф. Росица Скорчева е екс-
понирана в Регионалната библи-
отека "Дора Габе" в Добрич.

"Изложбата включва 31 пос-
тера, на които са представени кра-
сиви илюстрации, присъствали в
книгите за деца и юноши на из-
вестни писатели като Братя Грим,
Карел Чапек, Йордан Радичков, Ан-
гел Каралийчев, Ран Босилек.
Представените в изложбата илюс-
трации на акад. Румен Скорчев
са предимно копия, но има и ня-
колко оригинала", разказа него-
вата съпруга Ели Скорчева.

Äåòñêè èëþñòðàöèè íà Ðóìåí Ñêîð÷åâ
è Ðîñèöà Ñêîð÷åâà ãîñòóâàò â Äîáðè÷ Веско Ешкенази свири

"Годишните времена" с
Плевенсктаа филхармония

На 20 септември
Плевенската филхармо-
ния открива новия си
сезон 2019/1920, с
концерт в читалище
"Съгласие 1869" в
Плевен, със солист
Веско Пантелеев-
Ешкенази. В една
концертна вечер музи-
кантът ще представи
"Четирите годишни
времена" от Антонио
Вивалди и "Четири
годишни времена" от
Астор Пиацола.

Банкси е любим художник
на англичаните

По данни на общонацио-
нално допитване Банкси е
любим художник на
англичаните, пише The
Sun. В проучването са
участвали 2 хиляди души
и са отговорили кой е
любимият им скулптор
или художник. Първи в
списъка е Банкси, преди
Леонардо и Винсент ван
Гог, Рембранд и Моне.
"Странно и забавно е да
се види Банкси начело на
този списък", коментира
Мел Шервуд, редактор на
списание за изкуство.
Това говори само за
популярност и достъпност
на уличното изкуство.

×åðíîêîæà àêòðèñà å
íîâèÿò Äæåéìñ Áîíä

�

Британската актриса Лашана
Линч наследява Даниъл Крейг в ро-
лята на агент 007. Ролята на след-
ващия филм за Джеймс Бонд ще
бъде поверена на чернокожа да-
ма, британската актриса Лашана
Линч, съобщава в. "Сън". Тя е на
31 години и се е снимала в лента-
та "Капитан Марвел" в ролята на
Мария Рамбо.

От 2006 г. ролята на Джеймс
Бонд се изпълняваше от английс-
кия актьор Даниъл Крейг. Но през
месец май 2016 г. той заяви, че
повече не желае да играе в шпи-
онската сага. Тогава тръгнаха ше-
говити спекулации в социалните
мрежи, че неговата роля вече тряб-
ва да бъде поверена на жена.ç

Ñòåôàí Äàíàèëîâ, Àíÿ Ïåí÷åâà, Äåÿí
Äîíêîâ, Ðàäèíà Êúðäæèëîâà, Îðëèí
Ãîðàíîâ è Ãåîðãè Òîøåâ - â “Àðò Ïîòîê”

Вазов", "Любовникът" от
Харолд Пинтър под режи-
сурата на Деян Донков,
който влиза и в главната
роля. Участва и Радина
Кърджилова, сценография-
та е дело на Никола Торо-
манов.

На 20 юли от 21.00 ч. е
премиерата на комедията
"Направо от асансьора" от
Жерар Лозие, постановка
на Иван Радоев, с участие-

то на Стефания Колева,
Елен Колева, Маринела
Ангелова, Евгени Будинов,
Кирил Ефремов, Павел
Иванов и Теодор Папазов.

Журналистът Георги
Тошев и тази година ще
участва на "Арт Поток". Той
ще представи филма си
"Балкански хулиган",
посветен на легендарния
режисьор Емир Кустурица,
както и автобиографичната

книга за него, на 21 юли от
21.00 ч. на Морска сцена
Царево.

На 23 юли от 21.00 ч.
отново на Морска сцена,
Тошев ще зарадва гостите
с премиерата на докумен-
талния си филм за Невена
Коканова, както и на
автобиографичната му
книга за незабравимата
актриса "Години любов",
издадена от издателство
"Книгомания".

Христо Мутафчиев за
първи път ще е гост в
Царево и заедно с Тея
Денолюбова ще представят
автобиографията му "Черно
на бяло", издателство
"Колибри". Срещата с тях е
на 25 юли от 20.00 ч. в
Историческия музей. На
следващия ден, 26 юли, от
21.00 ч. Орлин Горанов
очаква всички свои почита-
тели на Морска сцена за
премиерата на автобиогра-
фичната му книга "Да
започнем отначало", в
съавторство с Веселина
Паскова, издание на
"Книгомания". ç

Тя добави, че акад. Скорчев е
илюстрирал повече от 200 книги
за деца и юноши. В изложбата са
представени и впечатляващи
илюстрации на тяхната дъщеря -
проф. Росица Скорчева, която дъл-
ги години живее в САЩ и има
илюстрирани около 40 книги в
България, Канада и САЩ.

"Красивите илюстрации на два-
мата художници, съхранени в дет-
ските книги, са възпитавали по-
коления млади читатели. Това е
голямо признание", сподели Скор-
чева. Тя допълни, че изложбата ще
бъде показана през октомври и в
Столичната библиотека.ç

Деян Донков и Радина Кърджилова

Участниците във фолклорния фестивал "Витоша" направиха дефиле по
бул. "Витоша". На форума си дават среща представители на различни

култури от цял свят.
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Военният съвет на
Судан и лидерите на
опозицията подписаха
вчера споразумение за
поделяне на властта през
преходния период, преда-
де АФП.

Преговорите ще про-
дължат през следващите
дни и по други спорни
точки от постигнатата на 5
юли цялостна сделка за
уреждане на отношенията
между двете страни на
политическия процес в
Судан. Политическата
декларация бе подписана
след разговори, продължи-
ли през цялата нощ срещу
сряда. След преговорите,
водени в луксозен хотел в
Хартум, вторият по ранг
човек във военния съвет
Мохамед Хамдан Дагло,
който е и командир на
страховитите Сили за
бързо реагиране, приветст-
ва настъпването на исто-
рически момент за Судан.
"Днес постигнахме съгла-

Ïîäïèñàíîòî  ñïîðàçóìåíèå å ïúðâà
ñòúïêà êúì öèâèëíî ïðàâèòåëñòâî

Âîåííèÿò ñúâåò íà Ñóäàí è ëèäåðèòå
íà îïîçèöèÿòà ñè ïîäåëèõà âëàñòòà

Руският президент
Владимир Путин изпрати
поздравителна телеграма до
Урсула фон дер Лайен за
избирането й за председател
на Европейската комисия.
Руският лидер изразява
"увереност, че богатият
политически опит и междуна-
роден авторитет на Урсула
фон дер Лайен ще помогнат
за конструктивната работа
на Еврокомисията, а също за
възстановяването на
равноправното и взаимноиз-
годно партньорство между
ЕС е Русия. В поздравление-
то Путин потвърждава, че
"Русия е готова за конструк-
тивен диалог с ЕС по
актуални въпроси на
политическия, икономичес-
кия и хуманитарния дневен
ред".

Ню Йорк
стана поредният щат, който
повиши възрастта на
забраната за тютюнопушене
от 18 на 21 г. в стремеж да
предпази тийнейджърите от
пристрастяване към вредния
навик. Промяната е включе-
на в закон, подписан във
вторник от губернатора на
Ню Йорк Андрю Куомо и ще
влезе в сила след 120 дни.
Тя се отнася както за
традиционните, така и за
електронните цигари. 16
щата вече повишиха
възрастта на забраната на
21 г., макар че някои от
промените ще влязат в сила
по-късно тази година или
през следващите години.

Говорителят
на иранското представител-
ство към ООН Алиреза
Мирюсефи заяви, че
ракетната програма на
Иран не подлежи на
обсъждане. Ракетите на
Иран категорично и при
никакви условия не
подлежат на обсъждане с
друга страна, заяви
Мирюсефи. По-рано
държавният секретар на
САЩ Майк Помпейо заяви
на заседание на американс-
кото правителство под
председателството на
президента Доналд Тръмп,
че Иран е изразил готов-
ност да преговаря за
ракетната си програма.

Íàêðàòêî

:

Îïóñòîøèòåëíèòå äúæäîâå â Þãîèçòî÷íà
Àçèÿ âçåõà íàä 200 æåðòâè

Повече от 200 души загу-
биха живота си, а милиони
бяха разселени, след като
сезонните мусонни дъждове
предизвикаха наводнения,
свлачища и срутване на сгра-
ди в Югоизточна Азия, съоб-
щиха вчера местните влас-
ти, цитирани от ДПА.

Жертвите на стихията от
10 юли насам в седем ин-
дийски щата са 95 според
властите. Североизточният
щат Асам е сред най-силно
пострадалите с над 5 млн.
жители, засегнати от навод-
ненията. Най-малко 33 души
загинаха при нещастни слу-
чаи, свързани с удавяния и
свлачища, съобщи местната
спасителна служба. Нацио-

налните паркове на Асам бя-
ха наводнени и 30 животни,
включително два носорога,
загинаха от 30 юни.

В източния индийски щат
Бихар реките продължават
да се покачват до критични
равнища и се смята, че са
засегнати 2,6 млн. души. Спо-
ред спасителната служба в
Бихар 33 души са загинали
от вторник.

В съседен Непал 83 души
загубиха живота си, а 35 се
смятат за изчезнали, съоб-
щи министерството на вът-
решните работи. Най-силно
пострадалите райони са из-
точните и централните рав-
нини в съседство с Индия.
17 430 семейства са засег-

Хафиз Сайед, лидер на
терористичната организация

"Джамаат уд Дава" и
предполагаем организатор
на четиридневните екстре-
мистки атаки в индийския

Мумбай през 2008 г., беше
арестуван вчера от

пакистанските власти по
обвинение във финансиране
на тероризма. Задържането
на Сайед става дни преди

визитата във Вашингтон на
пакистанския премиер

Имран Хан, който обеща да
разбие екстремистките

групи, действащи в неговата
страна. Хафиз Сайед, който
е определен като терорист

в САЩ, е основател на
"Лашкар е Тайба" ("Армия на
чистите"). Тази екстремистка
групировка е обвинявана в
САЩ и Индия за атаките в
Мумбай, отнели живота на

повече от 160 души.

Гръцкият премиер Кириакос
Мицотакис получава поздравле-

ния след заклеването на
новоизбраните 300 депутати в

парламента. Церемонията
започна с полагането на клетва

пред Светото писание, после
пред Корана се заклеха тримата
депутати мюсюлмани, след което
останалите народни представите-
ли положиха гражданска клетва.
В гръцкия парламент са предста-
вени 6 партии. Дясноцентристка-

та "Нова демокрация" има
абсолютно мнозинство от 158
народни представители. Лявата

СИРИЗА - Прогресивен съюз има
86 депутати, лявоцентристкото

Движение за промяна - 22,
Гръцката комунистическа партия

- 15, националистическото
Гръцко решение - 10, а партията
на бившия финансов министър
Янис Варуфакис МеРА25 - 9.

Снимка Пресфото БТА

нати от стихията.
Най-малко 30 души са

загинали в Бангладеш при
нещастни случаи в ниски-
те райони на страната от
13 юли, а над 2 милиона
са засегнати, съобщи на
сайта си хуманитарната
организация "Рилийфуеб".
В Пакистан осем души са
загинали, а 16 ранени при
различни инциденти, свър-
зани с дъждовете, съобщи
местната спасителна служ-
ба.

За други 24 души, които
бяха отнесени от водните по-
тоци в пакистански Кашмир
в понеделник се смята, че
са загинали. Все още не са
открити оцелели. ç

Един от лидерите на продемократичното движение в Судан Ахмад ал
Рабиа и вторият по ранг човек във военния съвет ген. Мохамед Хамдан
Дагло се ръкуват след подписването на документа за споделяне на

властта в Хартум

сие за политическата
декларация, а за конститу-
ционния документ ще
продължим преговорите в
петък", заяви пред АФП
един от лидерите на
опозицията Ибрахим ал
Амин.

Подписаното  споразу-
мение е първа стъпка към
цивилно правителство, за
което настояват суданците
от близо седем месеца. То
предвижда създаване на
"суверенен съвет" - инсти-
туция на политическия
преход, която ще управля-
ва преходния процес за
срок от най-малко три
години. Съветът ще се
състои от петима военни и
шестима цивилни, петима
от които са членове на
Алианса за свобода и
промяна, водеща сила на
опозиционното движение.
Военните ще председател-
стват съвета през първите
21 месеца от преходния
период, а цивилните - през

останалите 18 месеца.
Преговорите между

двата лагера бяха отлагани
няколко пъти през послед-
ните дни, най-вече заради
въпроса с имунитета на
военните. Според опозици-
ята военните, които могат
да станат обект на наказа-
телно преследване във
връзка с насилието срещу
демонстранти, настояват
за абсолютен имунитет.
Противопоставяме се на
искането на военните за
абсолютен имунитет, заяви
пред журналисти говорите-

лят на Асоциацията на
суданските професиона-
листи Исмаил ал Тадж.
Този въпрос ще бъде
разискван и на предстоя-
щите преговори.

След месеци на полити-
чески хаос, последвал
свалянето през април на
президента Омар ал
Башир, на 5 юли бе пос-
тигната сделка между
двата политически лагера
в Судан, благодарение на
сериозните усилия за
посредничество на Афри-
канския съюз и Етиопия. ç
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Европейският парламент
избра във вторник вечерта
с 383 гласа "за" Урсула фон
дер Лайен за следващ
председател на Европейс-
ката комисия от 1 ноември.
Тя ще бъде първата жена
начело на институцията.

Срещу предложението
на Европейския съвет са
гласували 327 евродепута-
ти, 22-ма са се въздържа-
ли, а един глас е бил
недействителен от общо
733 подадени бюлетини и
изисквано мнозинство от
поне 374 гласа.

В първите си думи пред
ЕП Урсула фон дер Лайен
призова за обединение и
работа в дух на съзидание.
Очаква се тя да назначи за
свои първи заместници
неуспелите предварителни
кандидати за председател
на ЕК Франс Тимерманс
(социалисти) и Маргрете
Вестагер (либерали). По-
рано Фон дер Лайен заяви,
че половината еврокомиса-

Ãåðìàíêàòà ïîåìà ïîñòà â ìîìåíò, êîãàòî ÅÑ å îáõâàíàò
îò âúòðåøíè ðàçäåëåíèÿ, ïèøå â. "Íþ Éîðê òàéìñ"

Ким Чен-ун от 12 юли официално е държавен глава на Северна
Корея и главнокомандващ на севернокорейските сили в нова

конституция на страната

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Óðñóëà ôîí äåð Ëàéåí áå èçáðàíà çà
ïðåäñåäàòåë íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ

Германската канцлерка Ангела Меркел поднася цветя на новоиз-
браната председателка  на Европейската комисия Урсула фон
дер Лейен преди седмичното заседание на правителството.

Досега тя беше министър на отбраната на Германия.

Севернокорейските
власти са организирали ми-
налата година доставката в
КНДР на два бронирани ав-
томобила "Мерцедес" за ли-
дера на Северна Корея Ким
Чен-ун, заобикаляйки меж-
дународните санкции, пише
в. "Уолстрийт джърнъл".

Американското издание
се позовава на базираната
във Вашингтон организация
Център за перспективни из-
следвания в сферата на от-
браната. Организацията
твърди, че нейни служители
са получили информация, че
в КНДР през последните го-

Äâà áðîíèðàíè ìåðöåäåñà ñà äîñòàâåíè
çà Êèì ×åí-óí ïðåç 2018 ã.

дини са доставени над 800
елитни автомобила. Сред тях
са и два автомобила "Мер-
цедес", всеки от които стру-
ва над 500 000 долара. По
данни на центъра двата ав-
томобила са били доставе-
ни в КНДР от Холандия в
периода от юни до октомв-
ри м. г. В материала на "Уол-
стрийт джърнъл" се посоч-
ва, че през януари т. г. за
първи път Ким Чен-ун е за-
белязан да се вози на авто-
мобил "Мерцедес Майбах Ес
600 Пулман Гард".

Според центъра северно-
корейските власти заобика-

лят въведените срещу Пхе-
нян санкции и редовно по-
лучават дрехи, козметика и
техника от известни чуж-
дестранни производители.
Възможно КНДР да полу-
чава различни стоки от 90
различни държави, като за
това съдействат северноко-
рейски дипломати. "Уолст-
рийт джърнъл" отбелязва,
че организацията е стигна-
ла до този извод на базата
на анализ на информация
със свободен достъп за ра-
ботата на пристанищата по
света и за търговските
сделки. ç

Архивна снимка на Алехандро Толедо от предизборен митинг на 11
ноември 2011 г. в перуанската столица Лима

Áèâøèÿò ïðåçèäåíò íà Ïåðó Àëåõàíäðî
Òîëåäî å àðåñòóâàí çà êîðóïöèÿ

Бившият президент на
Перу Алехандро Толедо,
който е обвинен в коруп-
ция в родината си, бе арес-
туван в САЩ по искане за
екстрадиция, съобщиха във
вторник перуанските и аме-
риканските власти, преда-
де АП. Толедо е задържан в
арест и ще бъде изслушан
в съда в петък. От перуанс-
ката главна прокуратура
уточниха, че явяването на
Толедо пред американския
съд е част от процедура по
връщането му в Перу.

Бившият президент е об-
винен в родината си във

вземане на 20 млн. долара
подкупи от "Одебрехт" -
бразилска строителна ком-
пания, която се озова в
най-големия корупционен
скандал в Латинска Амери-
ка. "Одебрехт" призна, че
е платила 800 млн. долара
подкупи на различни офи-
циални представители в ре-
гиона, за да си осигури до-
ходоносни договори за об-
ществени поръчки.

Адвокатът на Толедо в
Лима заяви пред местно
радио, че ще опита да по-
каже, че бившият прези-
дент е изправен в родина-

та си пред политическо
преследване. Толедо твър-
ди, че е невинен. Сканда-
лът "Одебрехт" засегна и
други бивши президенти на
Перу, които се разследват.
През април т.г. бившият
президент Алан Гарсия се
застреля, за да избегне
арест във връзка с пред-
полагаеми подкупи от
"Одебрехт". Гарсия също
твърдеше, че е невинен.

Алехандро Толедо беше
президент на Перу от 2001
г. до 2006 г. През послед-
ните години живее в Кали-
форния. ç

ри в следващата ЕК ще
бъдат жени и ще отхвърля
предложенията на държа-
вите, ако това условие не
се покрива.

Победата на Урсула фон
дер Лайен е безславна,
пише френският в. "Либера-
сион". Наистина, тя ще
стане първата жена, изби-
рана на този пост от 1958
г., но победата й с 383
гласа, при необходими 374,
е далеч от 422-та гласа,
които получи Жан-Клод
Юнкер през 2014 г. Гласува-
нето в Европарламента е
тайно и не се знае кой за
кого е гласувал. Но можем
да твърдим без особен
риск, че без подкрепата на
евроскептиците от италиан-
ското Движение "Пет
звезди" и полската Право
и справедливост, които
обявиха подкрепата си за
нея, тя щеше да загуби.
Много от депутатите на
нейния собствен лагер,
консерваторите от Евро-

пейската народна партия,
както и от другите две
официално подкрепящи я
групи - социалистите и
"Обновете Европа" - оче-
видно са гласували против
нея. В противен случай тя
можеше да получи 443
гласа само от тях.

Избирането на Фон дер
Лайен беше показателна за
състоянието на ЕС, пише
германският в."Нойе оснаб-
рюкер цайтунг" в редакци-
онна статия, припомняйки,
че "в миналото политиката
беше смятана за изкуство-
то на компромиса между
това, което си представяме
и това, което можем да
постигнем". "В ЕС, с него-
вите 28 страни членки, тя
се редуцира до изкуството
на най-малкия общ знаме-
нател", подчертава издани-
ето. "Затова политиката на
ЕС често работи като
избирането на Фон дер
Лайен за председателка на
ЕК: не е погрешна, но не е

и удовлетворителна".
Урсула фон дер Лайен
поема поста в момент,
когато ЕС е обхванат от
вътрешни разделения,
подхранвани от възхода на

национализма. В същото
време блокът се бори за
влияние с Русия, Китай,
САЩ, Иран и други страни,
отбелязва в. "Ню Йорк
таймс". ç
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Няма как да участва на
Олимпийските игри в Токио, ако
не се включи в националния
отбор за купа "Дейвис", обясни
капитанът на тима Тодор Енев

Ãðèãîð Äèìèòðîâ îùå íå å ðåøèë
äàëè ùå èãðàå çà Áúëãàðèÿ

Капитанът на България
за купа "Дейвис" Тодор Енев
говори пред БЛИЦ СПОРТ
по горещата тема - ще
играе ли Григор Димитров
за родината в турнира.
След два сезона в група III
за купа "Дейвис" България
вече е в група II на зона
Европа/Африка. На тима
ни предстоят мачове с
Южна Африка, като ще
гостуваме на съперника
през септември. 37-годиш-
ният Тодор Енев е доволен
от факта, че Българската
федерация по тенис полага
много грижи за родните
таланти. Опитният
пловдивчанин в края на
месеца ще бъде с Алексан-
дър Донски на европейско-
то първенство до 21-
годишна възраст - в
Хамбург (Германия) от 25
до 28 юли. Енев ще е
треньор на големия ни
талант.

 - Ставаме свидетели
на доста успехи на млади
български тенисисти,
обнадежден ли сте за
бъдещето?

 - Да. Резултатите от
инвестициите на Българска-
та федерация по тенис в
бъдещето са видими.
Имаме страхотни успехи,
започвайки още от отбори-
те ни до 12 г. при момчета-
та и момичетата. Юношите
ни до 14 г. извоюваха трето
място в надпреварата с
осемте най-силни отбора в
Европа и се класираха за
световното първенство.
Момичетата ни до 14 г.
постигат големи успехи,
доказват, че са сред най-
добрите в Европа, а пока-
зателно е, че не само се
класират на световни
първенства, но на послед-
ния шампионат на планета-
та заеха престижното
девето място. Убеден съм,
че им предстоят още много
сериозни успехи. А с
последния успех на момче-
тата до 14 г. България за
четвърта поредна година
класира отбор за финалите
на световно първенство,
което се случва за първи
път в историята. Освен
това за осми пореден
цикъл класирахме отбори
на финалите на европейски
първенства, което също се
случва за първи път.
Националите до 16 г. също
се класираха за финалите
на европейските отборни
купи. Класираме отбори
във всички възрасти сред
най-добрите. Това е доказа-
телство за постоянство.
Екипът на Българската
федерация по тенис се
грижи за развитието, а
талантът на играчите и

37-годишният Тодор Енев е доволен от факта, че Българската федерация по тенис полага
много грижи за родните таланти

20-годишният Александър Донски ще участва в историческо
първо европейско първенство

усилията на треньорите
дават резултати на светов-
но ниво. Програмата на
Българската федерация по
тенис "Новите шампиони" е
много успешна. Пьотр
Нестеров влезе в 2019 г.
като №1 в Европа да 16 г.
Започна да играе до 18 г. и
се представя доста успеш-
но. Иван Пенев също се
развива добре. Симеон
Терзиев миналата седмица
спечели ITF турнир до 18 г.
- друг много сериозен
успех. Имаме играч в топ 5
в ранглистата на ITF -
Адриан Андреев, който
даже беше втори при
юношите. Адриан е с много
сериозен потенциал за по-
горни класирания в ранг-
листата. Освен че съм
капитан на България за
купа "Дейвис", аз съм
ангажиран и се занимавам
с юношеските гарнитури за
всички възрасти - на корта
и извън корта. Наблюдавам
и младото поколение. С
общи усилия растат и се
развиват много добри
поколения за бъдещите
национални отбори на
България.

 - Като капитан на
отбора ни за купа "Дей-
вис" какви затруднения
изпитвате? Всичко наред
ли е преди мачовете с
Южна Африка през сеп-
тември?

 - Предстои много
тежка битка в Южна
Африка, съперникът е
много силен, има състеза-
тели в първите 100 на
сингъл и първите 50 на
двойки! Ние имаме много
млад състав, който е готов
за битка, и всичко е
възможно. И тук е моята
роля - да се справя с
различните характери в
отбора и да предам моя
опит, за да могат да
покажат максимума от
възможностите си и да
изненадаме силния отбор
на Южна Африка.

 - Ясен ли е отборът ни,
в какво състояние е?

 - Като продължение на
темата за работата за
бъдещето на българския
тенис трябва да отличим и
продължаващото израства-
не на Адриан Андреев,
израстването и резултати-
те на Александър Лазаров
и Александър Донски.
Също и на Димитър Кузма-
нов - той може да е на 25,
но бъдещето е и пред
него. Вярвам, че момчета-
та имат сили да направят
добри мачове за България
в Южна Африка. Отборът
за купа "Дейвис" през
септември е почти ясен.

 - Каква е ситуацията с

Григор Димитров? Кога
му отправихте официална
покана и получихте ли
отговор?

 - Първата покана към
Григор беше още съвсем в
началото на новата годи-
на, за да има достатъчно
време да я съобрази с
изготвянето на цялостната
си програма. Разбира се,
че след това последва
комуникация и още някол-
ко покани, свързани и с
подробностите по уточня-
ването на датите и дести-
нацията за мача. Но като
отговор продължава да
няма промяна в това купа
"Дейвис" да влиза в плано-
вете на Григор и щаба му.

 - Да не би да е отписал
Олимпийските игри в
Токио? Ясно е, че няма
как да се състезава на
Игрите догодина, ако не

играе за купа "Дейвис".
Кога за последно сте
били в контакт с него и
екипа му?

 - Както вече казах,
поканите към Григор са
били винаги в първия
възможен момент и съоб-
разени с изясняването на
всички детайли за мача,
но положителна промяна в
отговора няма и продъл-
жава да не включва купа
"Дейвис" в програмата си.
А това автоматично ни
праща и към темата, че не

би могло да се включи и
участие на Олимпийските
игри. Разбира се, че съм
загрижен за участието на
най-добрия български
тенисист и на Олимпийски-
те игри в Токио. Затова и в
комуникацията с щаба му
дори съм изпратил отново
като напомняне критерии-
те за участие на Олимпий-
ски игри, аргументирайки
безпокойството си, че
Григор Димитров не ги е
покрил. Принципно има
възможност Григор да
играе на World Team Cup в
Австралия в началото на
2020 г. Световната отборна
купа е по-скоро като
демонстративен турнир, в
който се канят 24 мъжки
отбора, нации с играчи от
световния елит при мъже-
те, но турнирът няма
значение за покриването

на критериите за олимпий-
ски квоти. Така че като
капитан на България
абсолютно логично е да
имам желание най-добрият
ни тенисист, освен да се
представя успешно в
турнирните си мачове, да
играе и за националния
отбор за купа "Дейвис",
както и да представя
страната ни на Олимпийс-
ките игри.

 - Предстои ви да
бъдете треньор на Алек-
сандър Донски на евро-

пейското първенство до
21-годишна възраст в
Хамбург. Шампионатът ще
бъде проведен за първи
път в историята. Какви са
очакванията ви?

 - Алекс Донски прогре-
сира, а предстоящото му
участие на европейското
първенство е голям шанс
за развитие. На този
шампионат ще участват
само осем тенисисти и той
е един от тях. Прогресът,
който показва, отговаряне-
то на критериите и добри-
те позиции на Българската
федерация по тенис му
дават шанс да бъде част
от историческото първо
европейско първенство до
21 години и да премери
сили с най-добрите до 21
г., което със сигурност ще
е много полезно за бъде-
щето му. Това са големи
мачове, от които ще може
да извлече много. Да, ще
бъда негов треньор по
време на европейското в
Хамбург и съм убеден, че
то може да се превърне в
трамплин за Алекс.

 - Донски се развива
все по-успешно, от някол-
ко месеца е в академията
на Патрик Муратоглу.
Допитва ли се за съвети и
до вас?

- Да, разбира се, че
следя неговите изяви и
знам, че се развива
добре. Много често кому-
никираме и му давам
съвети, той е изключите-
лен професионалист и съм
сигурен, че ще успее.
Избрал е добър път да се
готви при доказани специ-
алисти и съм сигурен, че
ще му помогнат.

 - Имате ли информа-
ция дали Цвети Пиронко-
ва ще възобнови състеза-
телната си кариера?

 - Нямам подобна
информация, но всички
се надяваме Цвети да
продължи, защото е
изключителен спортист
и боец.
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07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“
08.00 „България се събужда“ с водещ Стоил

Рошкев    /избрано/
10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знаменитости“: Майкъл

Кейн   (п)
10.40 „Безценната перла“, сериал, 55

еп.  (п)
11.30 „За историята - свободно“ с Алексан-

дър Сивилов  (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време“
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ с  Елена Пенчукова

/избрано/
14.50 „Местно време“
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – анимационен филм
15.25 „Безценната перла“, сериал, 56 еп.
16.15 „Облаците на Силс Мария“ (2014г.),

Франция/Швейцария, режисьор Оли-
вие Асаяс, в ролите Жулиет Бинош,
Кристен Стюарт и др. Известна актриса
пътува за Цюрих, където трябва да
получи театрална награда за цялостен
принос. С равносметката нахлуват и
спомените… (п)

18.20 „Студио Икономика“ с водещ Нора
Стоичкова

19.20 „Местно време“
19.30 Новини – централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „Черен въглен, тънък

лед“ (2014г.), Китай/Хонконг, режи-
сьор Дяо Инян, в ролите Лун Мей Гуей,
Фан Ляо и др. Разследвайки убийство,
детектив Джан е сериозно ранен и
принуден да се пенсионира. Пет години
по-късно, той все още е амбициран да
разплете сличая…

21.50 „Романови“ – документален филм,
ІІІ част

22.50 „Местно време“
23.00 Новини   (п)
23.30 „България се събужда“ с водещ Стоил

Рошкев (п)
02.00 „В обектива“ с водещ Валерия Ка-

сиян   (п)
03.00 „За историята – свободно“  с  Алексан-

дър Сивилов  (п)
04.00 „Лява политика“ с  Александър Си-

мов (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ с  Елена Пенчу-

кова (п)
06.30 „Студио Икономика“ с водещ Нора

Стоичкова(п)

ÁÍÒ 1

05.15 Още от деня /п/
06.10 Търсачи на реликви 2 тв филм

/1 епизод/п/
07.00 Сутрешен блок информационно преда-

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

08.30 По света и у нас
08.45 История.bg 1000 години без цар

Самуил/п/
09.45 100% будни /най-доброто/ /п/
10.45 Капри тв филм /23 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Завръщане от Рим тв филм /4 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
14.00 Малки истории /п/
14.25 Мъже без мустаци тв филм /4 серия/
15.25 Приключенията на горските мечоци

анимационен филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /24 епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня коментарно предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Търсачи на реликви 2 тв филм /2

епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас

20.45 Спортни новини
21.00 Тържествена заря по повод 182 години

от рождението на Васил Левски пряко
предаване от Карлово

21.40 Песните на Левски музикален филм
22.30 Слово за ползата от четенето: Живот

докрай тв филм /България, 1999 г./,
режисьор Пламен Масларов, в ролите:
Руслан Курпенов, Тилко Петров, Дими-
тър Борисов

23.00 По света и у нас
23.30 Брат за брата 3 тв филм /22 епи-

зод/(16)
00.20 История.bg 1000 години без цар

Самуил/п/
01.20 100% будни /най-доброто/ /п/
02.20 Здрач. Новолуние игрален филм /п/
04.30 Днес и утре
04.55 Брат за брата 3 тв филм /22 епизод/

п/(16)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - анима-

ция, сериал, еп.13
06.30 "Богатствата на България" - док.

поредица
07.00 "Тази сутрин" - информационно преда-

ване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Десис-

лава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

еп.52
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.6,

еп.2
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал, с.4

еп.6
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с.13, еп.51
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп.46
21.00 Премиера: "Вътрешен човек" - сериал,

еп.28
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу с

водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините
00.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6, еп.3
01.10 "Вечно твоя" - сериал, еп.233, 234
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.50 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.3
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс: Ро-

боти под прикритие" - сериал, еп.3 - 6
08.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.9
09.00 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.3
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.3 еп.16
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2

еп.12
12.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.15
13.00 "Сърцето на дракона: Силата на

огъня" - фентъзи, приключенски
(САЩ, 2017), в ролите: Патрик
Стюарт (глас), Том Рис Харис,
Джесмин-Блис Бел и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.10
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.4
17.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.16
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2

еп.13
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с.3 еп.17

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" - сери-
ал, с.5 еп.12

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Извънредно реше-

ние" - екшън, трилър (САЩ, 1996),
режисьор Стюарт Беърд, в ролите:
Стивън Сегал, Кърт Ръсел и др.

00.30 "Стоте" - сериал, с.5 еп.12
01.30 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.3 еп.17
02.30 "Монк" - сериал, с.8 еп.10
03.30 "Готъм" - сериал, с.3 еп.16
04.30 "Бягство от затвора" - сериал, с.2

еп.13

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" - сериал
06.00 "Теория за големия взрив" - сериал, с.4

еп.10, 11
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2018)
10.00 "Деца на килограм" - комедия, семеен

(САЩ, Германия, 2003), режисьор Шон
Леви, в ролите: Стив Мартин и др.

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Дивата Нина" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу

(2016)
18.00 "Приятели" - сериал, с.9 еп.16, 17
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с.4 еп.9
20.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал, еп.7
21.30 "На гости на третата планета" -

сериал, еп.8
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.8 еп.1, 2
23.00 "Кухня" - сериал, с.6 еп.3, 4
00.00 "Деца на килограм" /п./ - комедия,

семеен (САЩ, Германия, 2003)
02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /п./ - сериал, с.3
еп.20, 21

08.00 "Аз, моя милост и Айрин" - комедия
(САЩ, 2000), режисьори Боби Фарели
и Питър Фърели, в ролите: Джим Кери,
Рене Зелуегър, Антъни Андерсън и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Седем часа разлика" - сериал, с.3

еп.22
12.45 "Разходка под слънцето" - мюзикъл,

романтичен (Великобритания, САЩ, Ита-
лия, 2014 г.), в ролите: Хана Артъртън,
Грег Уайз, Анабел Сколи и др.

14.45 "Емпайър Стейт" - криминален, трилър
(САЩ, 2013), режисьор Дито Монтиел,
в ролите: Лиъм Хемсуърт, Майкъл Анга-
рано, Дуейн Джонсън и др.

16.45 "Перфектната ваканция" - фентъзи, ко-
медия, семеен (САЩ, 2007), режисьор
Ланс Ривера, в ролите: Габриел Юниън,
Морис Честнът и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Феята на зъбките" - фентъзи, семеен,

комедия (САЩ, Канада, 2010),  в роли-
те: Дуейн Джонсън, Ашли Джъд, Джули
Андрюс, Стивън Мърчант и др.

21.00 "Гаднярът" - комедия, драма (САЩ,
Великобритания, 2001), режисьор Ба-
ри Сколник, в ролите: Вини Джоунс,
Дейвид Кели и др.

23.00 "Девет" - музикален, драма, романти-
чен (САЩ, Италия, 2009),  в ролите:
Даниел Дей-Луис, Никол Кидман и др.

01.30 "Седем часа разлика" /п./ - сериал, с.3
еп.22

03.30 "Дедпул" - фантастика, екшън, комедия
(САЩ, 2016), режисьор Тим Милър, в
ролите: Райън Рейнолдс и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 2 /п/
06.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,

сезон 23 /п/
07.00 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично преда-

ване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - предаване на

NOVA, нов сезон
21.00 "Хавай 5-0" (премиера) - сериал, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - сериен филм, се-

зон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,

сезон 23
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,

сезон 5
01.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериен филм

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Кибер атаки"
- сериал, сезон 2 /п/

07.00 "Ангел на Коледа" - романтичен филм с
уч. на Дженифър Финигън, Джонатан
Скарфи и др./п/

08.45 "Не без дъщерите ми" - драма с уч. на
Харди Круджър Младши, Софи Шут,
Катя Щудт, Хана Хьопнер и др.

11.00 "От местопрестъплението: Кибер атаки"
- сериал, сезон 2

12.00 "Близначки под венчило" - романтична
комедия с уч. на Тиа Моури, Тамара
Моури, Чад Конел, Робин Брул, Сандра
Колдуел и др.

14.30 "На Уонг Фу, с благодарности!" - коме-
дия с уч. на Уесли Снайпс, Патрик
Суейзи, Стокард Чанинг и др. /п/

16.40 "Ударът "Пелам 123": Отвличане в мет-
рото" - криминален екшън с уч. на
Дензъл Уошингтън, Джон Траволта,
Луис Гусман, Рамон Родригес и др. /п/

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

сериал, сезон 2
21.00 "Правилата на играта" - трилър с уч. на

Ръсел Кроу, Бен Афлек, Рейчъл МакА-
дамс, Робин Райт и др.

23.30 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 2 /п/

00.30 "Механикът: Възкресение" - екшън с уч.
на Джейсън Стейтъм, Джесика Алба,
Томи Лий Джоунс, Мишел Йео, Сам
Хазелдин и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 18 юли ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППодобрение на времето ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 134

ВОДОРАВНО: "В името на закона". Лагин (Лазар).
"Далибор". Тонер. Копал. Са. "Ти". ЕЛАНА. Алов (Алек-
сандър). "Рита". Атоли. Ера. Масив. Вагон. САРИДОН.
Силоз. Ело. АМАРА. Им. "Невени". Илона. Лен. "Ми-
лан". Лар. Кик. Батат. Вега. Манара. Апахи. Пи. "Оте-
ло". Акини. Нерит. Катун. Савак. Васил. Но. "Те". Ана-
да ("Мечта, наречена Анада"). Арон. "Лола". Анера.
Ени. Ригодон. Лекит. Киноман. Кемане.
ОТВЕСНО: Гилотина. Елиминатори. Манит. "Ревека".
"Евелин". Реге. Амилен. "Нора". Аго. Тире. Адон. Бати-
ка. ОМ. Дон. Ласо. Имарет. Нада. "Катина". Итал (Йо-
ан). Ванон. Радонов (Крум). Мила. Окаден. Запал.
Салата. Асар. Кала. Ивирон. Пати (Аделина). "Але".
Кила. Алан. Вакула. Ем. Лоб. ЛЕГО. Алехин (Алексан-
дър). Река. "Носорози". Агин (Александър). Нонин. КА-
РАВАН. Мера. "Иконите".

Днес подобрението на
времето ще продължи и ще
влезе в нормата за харак-
терните температури за
юли..

Краткотрайни валежи са
вероятни само  в плани-
ните, а дневните темпера-
тури ще продължат да се
повишават и ще бъдат от 26 до 32 градуса.

В петък в низините стойностите ще достигнат 32, 33
градуса.

През почивните дни ще бъде слънчево, в низините -
горещо. Температурите ще бъдат от 30 до 35 градуса, в
неделя на места в низините - и по-високи.

bTV Cinema, "Гаднярът" - комедия, драма (САЩ,
Великобритания, 2001), режисьор Бари Сколник, в
ролите: Вини Джоунс, Дейвид Кели и др., 23.15 ч.
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Дисциплинарната коми-
сия към БФС порица и
наказа Царско село с
имуществена санкция в
размер на 5000 лева. Това
решение е на база сезира-
не на футболната централа
от експерт по почтеността
в БФС за сезон 2018/2019.
Същата санкция важи и за
Струмска слава. В този
период и двата отбора
играеха във Втора лига.

Собственикът на Царско
село - Стойне Манолов,
говори пред Гонг. бг брое-
ни минути след като
гръмна поредния скандал
в родния футбол.  "Съд до
дупка. Не може без дока-
зателства да се хвърлят
подобни обвинения. Нека
прокуратурата да се
намеси. Ще се съдим до
последно с тези, които ни

Ïðèâèêâàò èãðà÷èòå è òðåíüîðèòå íà ÖÑÊÀ

ÁÔÑ óäàðè Öàðñêî ñåëî çàðàäè
ñúìíèòåëíè ìà÷îâå
Съд до дупка, не може без доказателства да се
хвърлят подобни обвинения, закани се
собственикът на наказания тим Стойне Маналов

Собственикът на Царско село Стойне Манолов реагира остро след
санкцията от БФС

Äîáðè Ìèòîâ: Ùå å ìíîãî
ïî-òðóäíî ñðåùó Îñèåê

Треньорът на ЦСКА Доб-
ромир Митов разкритикува
футболистите си след безлич-
ното 0:0 в реванша срещу Ти-
тоград в Подгорица.  Нас-
тавникът очаква, че ще бъде
далеч по-трудно срещу след-
ващия им съперник Осиек от
Хърватия. "Казах им, че тряб-
ва да излезем напълно мо-
билизирани. Видяхте, че през
първите 20 минути държах-
ме инициативата. След това
се получи спад в нашите ре-
дици. През втората част вдиг-
нахме оборотите и не им да-
дохме шанс. Важното е, че
продължаваме напред в тур-
нира. Ние сме ЦСКА и тряб-
ва да създаваме ситуации и
да бележим голове", комен-
тира Митов.

"В един отбор всички са
титуляри и резерви. Правят
се промени. На всеки ще
даваме възможност за изя-
ва. Титоград е един много
добре организиран състав.
Ние се редуваме при дава-
нето на указания по време
на мач. Аз, Милош и Люп-
ко. Аз не виждам проблем
с това. Ние сме екип, ре-
шенията ги взимаме всич-
ки заедно", добави настав-
никът на "червените".

Капитанът на ЦСКА Нико-
лай Бодуров призна, че от-
борът е играл слабо при ну-
левото равенство с Титоград.
Опитният бранител отдаде
това на подценяване на съ-
перника. "Много слаб мач за
нашия отбор. Това почувст-
вах вътре на терена. Не мо-
га да си го обясня, може би
подценяване. Хората дойдо-
ха, пътуваха толкова време,

:

Íàêðàòêî
Антоанета Стефанова
спечели титлата в Китай
и чек за 40 000 долара.  В
последния девети кръг българската
шахматистка, която бе начело на
класирането през целия турнир,
направи реми с белите фигури с
индийката Харика Дронавали.
Равенството бе напълно достатъчно
на Стефанова за първата позиция,
която тя зае с впечатляващия
резултат от 7 точки при 5 победи и
нито една загуба. За успеха си в
Откритото първенство по шахмат
на Китай Стефанова ще вземе 40
000 долара от общия награден
фонд от 119 000. В турнира в
Шаосин участваха 34 състезателки,
в това число и четири бивши
световни шампионки - Стефанова,
Александра Костенюк (Русия), Анна
Ушенина (Украйна) и Тан Чжуни
(Китай).

Димитър Бербатов
отново е получил
оферта от Берое
да продължи кариерата си в
старозагорския тим. Преди няколко
дни нападателят е имал разговор с
човек от управата на Берое.
"Зелените" са му предложили
конкретни финансови условия,
срещу които той да облече техния
екип и да се завърне на терена.
Бербо обаче заявил, че има
неотложни лични ангажименти и
нямало да бърза с отговора.

Ботев (Пд) привлече хърватския полузащитник Марко Перван от съперника на ЦСКА в Лига Европа Осиек. Двата
клуба сключиха споразумение за трансфера на 23-годишния офанзивен халф, който се обвърза с "жълто-
черните" за срок от 2 години. 23-годишният Перван вече направи първата си тренировка с пловдивския тим

а ние не можахме да ги за-
радваме с победа. Затова ме
е толкова яд. Идват, подкре-
пят ни безрезервно, ние са-
мо трябва да си оставим сър-
цата на терена", коментира
Бодуров.

"Говорихме преди среща-
та, че не трябва да има ни-
какво подценяване и изли-
заме за победа, защото все
пак са точки за клуба и за
държавата. Според мен
имаше подценяване след
първия мач. Постоянно чис-
тим грешките. Все пак има-
ме и много нови футболис-
ти, нужно е сработване. Не
искам да звучи като оправ-
дание. Нямаме право да до-
пускаме такива грешки. Без
да подценявам Титоград, не
мисля, че са от нашето ни-
во. Осиек е доста по-тру-
ден съперник. Ако играем
по този начин, нищо добро
не ни чака. Налага се мно-
го бързо да променим чи-
па в главата. Трябва да по-
бедим и в мача за първен-
ство, защото вече напра-
вихме неочаквана за нас
издънка", заяви капитанът
на "червените".

"Травми не съм имал, тре-
нирал съм по време на ця-
лата подготовка. Имах там
един проблем за 4-5 дни -
възпаление на ухото. Това бе-
ше единственото, но треньо-
рите прецениха, че не съм
готов за първия мач и ме ос-
тавиха да тренирам, да на-
ваксам. Така решиха, аз се
съобразявам и нямам ника-
къв проблем. В следващите
два мача играх. Всичко е точ-
но", завърши Бодуров. ç

обвиняват без да имат
доказателства", заяви
Манолов.

Собственикът на Царско
село каза още, че обмисля
отказване от футбола. "Не
съм далеч от мисълта да
се откажа от футбола. В
един момент ще хвърля
кърпата. Не е проблем
глобата. Проблем е, че се
лепва петно върху клуба и
върху моето име. Никой не
си е намерил авторитета
на улицата. За толкова
много години, никога не
ми се е случвало подобно
нещо", каза собственикът
на новака в елита на
българския футбол.

Скандалът идва някол-
ко дни след като членът
на Изпълкома на БФС
Венци Стефанов катего-
рично обяви, че в българ-

ския футбол нямало
уговорени мачове. "Ние
започваме да виждаме
във всяко нещо измама.
Не се радваме на това,
че има мачове, в които
волята надделява. Хората

си мислят за уговорки,
купуване, продажби.
Смятам, че в българското
първенство няма уредени
мачове", каза президен-
тът на Славия Венци
Стефанов. ç

От стр. 1
"Тиаго получи почивка и

затова беше извън групата.
Селекцията при нас е завър-
шена. Само на една пози-
ция може да реагираме, ако
излезе нещо качествено",
призна главният мениджър
на "червените".

ЦСКА елиминира черно-
горския Титоград след без-
лично 0:0 на реванша в Под-
горица. Българският тим по-
беди с 4:0 в първата среща
и се класира за следващия
етап, в който го очаква хър-

ватският Осиек.
Заради наказани и кон-

тузени играчи, треньорът
Добромир Митов направи
промени в състава си. Из-
вън титулярите останаха
Стойчо Атанасов, Томаш, Ти-
аго, Пинто и Али Соу, а на
техните места започнаха Би-
кел, Бодуров, Антов, Мали-
нов и Тони Уот. Играта през
първото полувреме бе рав-
ностойна, а ЦСКА не създа-
де нито едно сериозно по-
ложение за гол.

"Армейците" бяха далеч

по-активни след почивката
и имаха повече шансове да
стигнат до победен гол. В
63-тата минута играчите на
Добромир Митов изтърваха
най-сериозното си положе-
ние за гол. Евандро нахлу
отляво в наказателното по-
ле след двойно подаване с
Жеферсон и пусна топката
покрай стража Иванович, но
тя не посети мрежата на до-
макините, а мина встрани от
вратата. До края на мача не-
точни удари отправиха Тони
Уот и Рубен Пинто. ç


