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Корнелия Нинова в Плевен:Корнелия Нинова в Плевен:Корнелия Нинова в Плевен:Корнелия Нинова в Плевен:Корнелия Нинова в Плевен: Да
освободим хората от страха и те
без натиск да изберат водачите си

Разрешиха на ЦСКА
да реновира стадион
"Българска армия"
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одим в класацията на ЕС по корупция. Обаче
мониторингът падна...
Най-бедни сме в ЕС и в Европа дори. Обаче
мониторингът падна...
Втори сме по смъртност поради заболявания

Ìîíèòîðèíãúò ïàäíà!
Çàáðàâåòå

çà âñè÷êî îñòàíàëî!

и първи по смъртност от сърдечносъдови заболявания.
Обаче, мониторингът падна...
Заемаме 111-о почетно място по свобода на словото в
цивилизования свят. Обаче мониторингът падна...
Само след някакви 30 години населението на България
ще намалее с 1/4. Обаче мониторингът падна...
Съсипахме селското си стопанство и сега живеем от
внос на елементарни хранителни и селскостопански стоки.
Обаче мониторингът падна...
Съсипахме железопътния си транспорт, който е най-
евтин и ефективен, а тежкотоварните камиони разбиха
пътищата ни. Обаче мониторингът падна...
Нямаме армия, но имаме най-много полицаи и прокурори
на глава от населението. Обаче мониторингът падна...
Нямаме кадри за жалката си индустрия, за образовани-
ето, за здравеопазването. Нищо от това, че над 2 млн.
българи живеят и работят и квалифицирана работа ня-
къде зад границите ни. Обаче мониторингът падна...
Мониторингът падна, защото Европа и ЕС дигнаха ръце
от нас.
И така нататък...
Мониторингът падна! Майната му на тоя живот!

Любомир КОЛЬОВСКИ,

от Фейсбук

Ïîñëåäíè ñìå
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Преговорите ни с турс-
кия президент Реджеп
Ердоган в Сочи позволи-
ха да се постигнат съд-
боносни решения в Си-
рия, съобщи руският ли-
дер Владимир Путин, ци-
тиран от ТАСС. "Смятаме
за необходимо да се по-
мага на сирийските бе-
жанци да се върнат в ро-
дината си. Призоваваме
международната общност,
особено специализирани-
те агенции на ООН, да
оказват по-ефективно
хуманитарно съдействие
на всички връщащи се
сирийци без дискримина-
ция, политизация и пред-
варителни условия", до-
бави Путин.

Без петима титуляри прис-
тигна у нас съперникът на
Лудогорец в груповата фа-
за на Лига Европа  - Ес-
паньол. Извън тима са на-
падателят Джонатан Кайе-
ри, халфовете Виктор Сан-
чес и Давид Лопес и за-
щитниците Адрия Педроса
и Виктор Гомес. Кайери
има мускулна контузия и
няма да играе около две-
три седмици, докато Пед-
роса е със стомашен ви-
рус. Гомес, Санчес и Ло-
пес са получили почивка
от старши треньора на ка-
талунците. В последния си
двубой Еспаньол загуби с
0:1 у дома от Виляреал и
заема 19-а позиция в кла-
сирането в Примера ди-
висион.ç

Ïóòèí è Åðäîãàí
ðàçðåøèõà êðèçàòà
â Ñèðèÿ

по всичко в ЕС!
Íàøåíöè ìðúçíàò, íå ìîãàò äà ñè ïîçâîëÿò ìåñî,
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ългария продължава да е лидер в Европей-
ския съюз в негативните класации за ка-
чество на живот, показва анализ на Еврос-
тат за 2018 г. Страната ни е на първо мяс-
то по хора, които не могат да поддържат
домовете си топли през зимата. Това е проб-
лем за всеки трети българин (33.7%). Мал-
ко над 31% от българите пък не могат да си
позволят да добавят към менюто си месо
или риба на всеки втори ден. По този пока-
зател, който почти не се променя спрямо
2017 г., страната отново е на първо място,
като далеч на втора позиция е Румъния с

16.3 на сто. Литва е на трето място с 14.5%.
Почти 32% от анкетираните българи твър-
дят, че имат просрочени ипотека, наем, ко-
мунални сметки или друг тип финансови
задължения. Въпреки че България е една от
страните в ЕС с най-много автомобили на
глава от населението, по данни на Еврос-
тат през 2018 г. 18.5% от българите не са
можели да си позволят кола. Голямо е чис-
лото на българите, които не могат да си
позволят поне една седмица отпуска, и та-
кива, които не могат да се справят с неп-
редвидени разходи.

Çàïî÷íà ñòðîèòåëñòâîòî íà íàé-äúëãèÿ
òóíåë ó íàñ - "Æåëåçíèöà"

Започна строителст-
вото на тунел "Желез-
ница" от автомагистра-
ла "Струма", както и на
пътните участъци не-
посредствено преди и
след него.
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Съоръжението ще е
с дължина около 2 км и
ще бъде най-дългият пъ-
тен тунел, изграждан до-
сега у нас.

Изпълнението е обо-
собено в три части - ту-

нела, пътя преди и след
него, за да може на
обекта да се работи ед-
новременно и да завър-
ши в срока на Опера-
тивна програма "Тран-
спорт и транспортна

инфраструктура" 2014-
2020 г.

Това съобщиха от
пресцентъра на Агенция
"Пътна инфраструкту-
ра", цитирани от аген-
ция  "Фокус".ç

Снимка
Пресфото
БТА

Токио.
Президентът
Румен Радев
посети
университета
"Тойо"  и
изнесе
лекция,
посветена на
ролята на
студентите в
глобалните
процеси и
на перспек-
тивите за
развитие на
българо-
японските
отношения.
Държавният
глава беше
удостоен с
почетното
звание
"доктор
хонорис
кауза" на
висшето
училище.

Åêñïåðò:
Ðàäåâè èçãëåæäàõà
ïî-äîáðå
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След тържествата по
интронизацията на 126-ия
японски император Нару-
хито, на които сред много
знатни гости присъстваха
и президентът Румен
Радев и съпругата му
Десислава, експертът по
протокол Милена Хлеба-
рова коментира пред БНТ,
че гостите са били удосто-
ени с истинска церемо-
ния, както изисква прото-
кола. Тя изтъкна, че освен
официалната част по
приемането на трона и
приема, предстои и чаена
церемония, като всяко от
събитията изисква различ-
но облекло и начин на
поведение. Хлебарова
допълни, че японският
протокол предварително е
изпратил предписания към
гостите. Поведението на
нашата първа двойка
много изненада, защото
беше аристократично.
Показаха се на ниво -
показаха, че с външния
вид, с изказа, с начина на
движение, с маниерите, с
жестовете, те показаха, че
държат на приятелството
между България и Япония,
а именно това е в основа-
та на присъствието им
там и изказването на
благопочитания към
новата императорска
двойка, каза експертът. Тя
допълни, че облеклото и
на двамата е отговаряло
на изискванията на дрес-
кода за мястото и за
времето. Хлебарова каза
още, че досега не сме ги
виждали облечени по този

ÂËÀÑÒÒÀ

Åêñïåðò: Ðàäåâè èçãëåæäàõà
ïî-äîáðå îò êðàëñêèòå äâîéêè
Áúëãàðèÿ öåíè âèñîêî îòíîøåíèÿòà ñè ñ
ßïîíèÿ è äúðæàâíèöèòå, êîèòî ðàáîòÿò
çà òÿõíîòî ðàçâèòèå è óêðåïâàíå

Предадоха на съд Миню
Стайков
по второ дело
Специализираната проку-
ратура внесе в съда
обвинителен акт срещу
Миню Стайков и още
13 лица, петима от които
служители в Държавен
фонд "Земеделие", пише
БТА. От държавното
обвинение съобщиха, че
те са обвинени за
злоупотреба със средства
по програмата за разви-
тие на селските райони и
Националната програма
за подпомагане на
лозаро-винарския сектор.
Един от участниците в
престъпния сговор е
обвинен и за лихварство.
Предоставял е кредити
срещу лихва, чиято обща
стойност надхвърля един
милион лева, в т. ч. на
търговски дружества,
предоставящи бързи
кредити. В момента Миню
Стайков е в ареста.
Останалите обвинени са с
парични гаранции в
различен размер, които
са внесени.

Заловиха избягалия
затворник от
общежитието в Смолян
18-годишният Мартин
Шахънски, който избяга от
общежитие от открит тип
в Смолян, е заловен,
съобщи МВР. Младият мъж
е открит в родното му
село Калояново. Мартин
Шахънски беше обявен за
издирване във вторник,
след като изчезна от
затворническото общежи-
тие, в което излежава
присъда за кражба.

Обвиниха петима за
трафик на мигранти
от Турция
Петима са обвинени за
участие в група за трафик
на мигранти от Турция
през България към Сърбия
и Западна Европа, съоб-
щиха от Спецпрокуратура-
та. Петимата са задържани
на 17 октомври в Пловдив
и София при съвместни
действия по разследването
на Специализираната
прокуратура, ГДБОП и
СДВР, със съдействието на
дирекция "Жандармерия".
При обиските в пет
недвижими имота в София
и един в Пловдив, както и
в леки автомобили, са
намерени и иззети голям
брой мобилни телефони и
сим карти, с които групата
е координирала действия-
та си по превеждането на
чуждите граждани през
границата, подпомагането
на пребиваването им и
извеждането им от
страната. На един от
адресите е намерена и
иззета марихуана. По
информация на Спецпро-
куратурата групата е
водена от жена - българс-
ка гражданка, която е под
"Домашен арест", за да
гледа двете си малки деца.

�
Íàêðàòêî

Очаквам напрежение да съ-
пътства избора на Иван Гешев
за главен прокурор на България.
Това е изкуствено създадено нап-
режение, каза главният прокурор
Сотир Цацаров, цитиран от БГНЕС.
Напрежението и протестът са
опит за политически натиск. При
най-първите протести, когато бе-
ше открита процедурата за избор
на главен прокурор, един поли-
тически лидер каза в прав текст,
че това е политически натиск. Той
се казва Христо Иванов, припом-
ни Цацаров пред "Нова телеви-
зия". Главният прокурор коменти-
ра още, че призивите на Росен
Плевнелиев президентът Радев да
не подписва указа са неприемли-
ви - всеки има право на мнение.
Същевременно и аз имам право
на мнение и казвам, че не прие-

Öàöàðîâ î÷àêâà íàïðåæåíèå ïðè èçáîðà íà Èâàí Ãåøåâ

мам този призив на Плевнелиев.
Такова изказване е крайно непри-
емливо, отсече главният прокурор.
Цацаров не се съгласи и с твърде-
нието, че хиляди хора протести-
рат срещу кандидатурата на Гешев.
Не отричаме, че има хора, които
протестират по убеждение, но не
съм съгласен с определението за

хиляди хора. Всеки има право да
протестира, стига той да не е ини-
цииран по някакъв начин, заяви
Цацаров и припомни, че кандида-
турата на Гешев е предложена от
прокурорската колегия, която е ре-
шила да бъде професионална.

Има право и министърът на
правосъдието да издигне канди-

датура. Тогава щяхте да ме пита-
те защо изпълнителната власт се
намесва в съдебната власт, зая-
ви той и увери, че не се случва
нищо необичайно.

Случва се това, което беше
разписано в Закона за съдебна-
та власт по предложение на
Христо Иванов, когато беше ми-
нистър на правосъдието. Някак
си ми се струва неестествено да
протестираш срещу нещо, което
се случва по процедура, която
ти самият си предложил. Исках-
ме реформа, ето я реформата,
каза още той и коментира думи-
те на Лозан Панов, който, цити-
райки Илф и Петров каза, че съ-
дебната власт е давеща се. Ако
той се чувства давещ се - окей,
аз лично не се чувствам такъв,
заяви главният прокурор. ççççç

Сотир Цацаров

Президентът Румен Радев беше удостоен с почетното звание "доктор
хонорис кауза" на университета "Тойо" в Токио

България цени високо отношенията си с Япония, както и своите приятели в страната, които работят
за тяхното развитие и укрепване, заяви президентът Румен Радев на церемония в българското посол-
ство в Токио, на която бяха удостоени с български висши държавни отличия японски държавници за
приноса им за утвърждаване на двустранните връзки и партньорството между България и Япония.
Радев подчерта на церемонията, че през изминалите десетилетия отношенията между България и
Япония са прераснали в споделено приятелство и се развиват на основата на взаимноизгодно сътруд-
ничество. Япония е сред страните, оказали най-голяма подкрепа на България по време на прехода.
Президентът изрази и признателността си за подкрепата, която Япония оказва за подготовката на
български спортисти, които ще представят страната ни на Олимпийските игри в Токио през 2020 г.
Държавният глава удостои с орден "Мадарски конник" Първа степен Тошимицу Мотеги, министър на
външните работи на Япония и председател на Групата за приятелство с България в Долната камара на
парламента, за неговите големи заслуги за укрепването и развитието на отношенията на приятелство
и сътрудничество на страната ни с Япония. С орден "Мадарски конник" първа степен беше удостоен и
Хироми Йошида - доскорошен председател на Групата за приятелство с България в Горната камара на
парламента. Ордени "Мадарски конник" Втора степен получиха министърът на реконструкцията на
Япония и генерален секретар на Групата за приятелство с България в Долната камара на парламента
Кадзунори Танака и Джуничи Ишии, депутат и генерален секретар на Групата за приятелство с България
в Горната камара на парламента. Генералният директор на Японско-българската асоциация и генера-
лен директор на Японско-българската фондация Акико Игая беше удостоена с орден "Стара планина"
Втора степен за изключително големите й заслуги за укрепването и развитието на двустранните
приятелски отношения и сътрудничеството с Япония.

В икономическите отношения между България и Япония има голям потенциал за развитие, както
и по отношение на контактите между хората с оглед на предстоящото провеждане на най-големия
спортен форум през 2020 г. -  Летните олимпийски и параолимпийски игри в Токио, подчерта от
своя страна министърът на външните работи на Япония Тошимицу Мотеги.

начин и затова са предиз-
викали изненада. Експер-
тът изтъкна, че семейство
Радеви са изглеждали
дори по-добре от кралски-
те двойки, присъствали на
събитието и за това със
сигурност е допринесла и
дизайнерката Невена, с
чиито тоалети бе облечена
Радева. Адмирации за
избора на тон и материя
на роклята, поздрави
Хлебарова. Тя обърна
внимание, че всички дами
са били облечени в цвето-
ве, характерни за офици-
алния живот в Япония -
светлобежово, бежово,
светлосиньо, сиво, както и
цветовете на есента.

Синхронът между цвета на
природата и цвета на
облеклото показва отно-
шението на този, който ги
носи, и благопочитанието

към събитието. Това са
дребни детайли, но тези
жестове се наблюдават и
отчитат, отбеляза Хлеба-
рова.ççççç
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"Здравейте, победите-
ли! На последните евро-
пейски избори вие нака-
рахте Борисов да каже,
че ще чисти до корен в
ГЕРБ-Плевен, защото
бяхте по-добри.  Пожела-
вам ви да се представите
още по-добре на 27 ноем-
ври", заяви председате-
лката на БСП Корнелия
Нинова пред обществе-

Ëèäåðêàòà íà
ÁÑÏ íàïîìíè,
÷å ñîöèàëèñòèòå
â ãðàäà ñïå÷åëèõà
åâðîïåéñêèòå
èçáîðè ïðåç
ïðîëåòòà

Êîðíåëèÿ Íèíîâà â Ïëåâåí: Äà îñâîáîäèì
õîðàòà îò ñòðàõà è òå áåç íàòèñê äà
èçáåðàò âîäà÷èòå ñè

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"Слоганът на ГЕРБ за тези
местни избори, който е "Рабо-
та, работа, работа", в Сандан-
ски спокойно може да бъде
променен на "Думи, думи, ду-
ми" или още по-точно на "Праз-
нословие, празнословие, праз-
нословие". Заявявам го сме-
ло, тъй като се запознах с опи-
та за отговор на кандидат-кмета
на ГЕРБ Кирил Котев по повод
моята позиция по строителст-
вото на предизборното виенс-
ко колело." Това каза кандида-
тът на БСП за кмет на община
Сандански  Младен Тимчев. Той
бе категоричен, че Котев не е
дал нито един конкретен отго-
вор на въпросите, засягащи то-
ва съоръжение. По думите му
се оказва, че това не е проб-
лем за общинската админист-
рация, която не издава разре-
шение за строеж, а разреше-
ние за поставяне. "Това е
стряскаща некомпетентност. Тук
иде реч за огромно съоръже-
ние, което трябва да се мон-
тира, да се сглоби, да се обе-
зопаси, а не да се постави ка-
то сергия за семки", категори-
чен е Тимчев. Той добави, че
целта му не е да отрича нап-
равеното, а да заклейми начи-
на, по който се работи в об-
щина Сандански - на тъмно,
без диалог с гражданите, с по-
газване на собствената наред-
ба, в която ясно е записано,
че такова съоръжение може да
се построи само и единствено
с разрешение за строеж.

"Разбрах, че някои са се за-
сегнали, че наричам админист-
рацията некомпетентна. Но не-
ка самите чиновници се замис-
лят имат ли компетенции спо-
ред техния доскорошен рабо-
тодател, който две години вече
ползва услугите на юридически
съветници от София за сумата
от 5000 лева на месец", каза
още Тимчев. Той коментира, че
те имат и задачата да обучават
общинските служители. "Похар-
чени са 120 000 лева без ДДС.
Отделно са заплатите на общин-
ските юристи. Ако бъда избран
за кмет, ще направя ревизия
на всички подобни договори,
които касаят разходването на
публични средства", категори-
чен бе Младен Тимчев. ç

ността в Плевен. Тя изра-
зи подкрепата си за
кандидата за кмет на
Плевен от левицата Илиян
Йончев, кандидатите за
кметове на общини и
листата за общински
съветници. " Те са умни,
подготвени професиона-
листи.  Това е екипът,
който може да свърши
работа за вас", каза тя.
"Привличането на голям
инвеститор в Плевен е
една от най-важните
задачи на БСП. Ние
имаме конкретни предло-
жения, за да стане това

факт - да се предоставят
общински терени на
такива инвеститори, да се
намалят местните данъци
и такси за тях", заяви
Корнелия Нинова. Тя
обърна внимание на
важността да се подготвят
кадри: "Изграждането на
професионално подготве-
ни млади хора, които да
останат да работят тук и
да помагат на местната
икономика, е един от най-
важните за нас приорите-
ти".

"Ние излизаме пред
вас с много ясни и катего-

рични ангажименти, но
имаме два основни опо-
нента - първият е страхът.
Срещам го навсякъде.
Обикалям цялата страна и
разговарям с най-различ-
ни хора - от най-малкото
село до най-големия град.
Властта насади страх у
българите. Страх, че ако
изразят различно мнение,
ще бъдат преследвани на
работното си място, ако
работят в администрация-
та. Ако имат бизнес, той
ще бъде проверяван. Това
е голямото предизвикател-
ство пред нас и то няма
партиен цвят. Да освобо-
дим хората от този страх
и те без натиск да избе-
рат водачите си", призова
Корнелия Нинова. "Втори-
ят ни опонент е подмяна-
та на вота. Навсякъде ме
посрещат с притеснения
за купуване на гласове и
фалшификации. 50 лева за
гласа ви днес - ви гаран-
тират четири години от
същото. Човешкото дос-
тойнство не се продава и
не се купува", каза още
лидерът на БСП.

Нинова отбеляза
постигнатото от партията
в последните 3 години:
"Въпреки тежките усло-
вия вие постигнахте
чудеса. За 3 години
направихме 3 избора и
сега правим четвърти. На
първите избори победих-
ме, когато българският
народ избра Румен Радев
за президент и Илияна
Йотова за вицепрези-
дент. На вторите избори
повишихте депутатите на
БСП от 38 на 80 и ни
направихте сила в парла-
мента". Тя подчерта, че
на европейските избори
левицата е  единствената
партия с увеличен брой
депутати. "Благодарение
на вас доверието в БСП
расте. Време е на мест-
ните избори да докажем
отново тази тенденция.
Да удвоим кметовете и
увеличим общинските
съветници. Да постигнем
такова участие в местна-
та власт, че да имаме
реална възможност да
ви помогнем", заяви
Нинова. ç

Ïåòúð Âèòàíîâ: Ìåõàíèçìúò çà ñúòðóäíè÷åñòâî è ïðîâåðêà å ôîðìàëåí è íååôåêòèâåí
"Българите сме свикнали докла-

дът на Европейската комисия чес-
то да бъде използван за вътрешно-
политически цели. Предстоят избо-
ри и в България, и в Румъния и ня-
кои политически партии ще се опи-
тат да капитализират изводите за
двете страни. Затова Механизмът
за сътрудничество и проверка тряб-
ва да отпадне, за да не бъде из-
ползван като инструмент за поли-
тически цели", заяви ръководителят
на Делегацията на българските со-
циалисти в ЕП Петър Витанов пред
"България Он Еър" в Страсбург.  Той
акцентира на това, че премахване-
то на доклада е само стъпка към
прекратяване на механизма и ре-
формите следва да продължат. Ви-

танов каза още, че докладът на Ев-
ропейската комисия е положителен
за България. "Всички полагахме уси-
лия - не само правителството, а и
опозицията - за да отпадне меха-
низмът. Той е дискриминационен по
своя характер, доколкото се при-
лага само за 2 от държавите член-
ки, а проблеми с върховенството
на закона има и в други страни
членки", коментира още той. Евро-
депутатът добави, че механизмът  е
и неефективен, защото в последни-
те години се е превърнал в чиста
формалност и е престанал да се
базира на обективни критерии. " Та-
зи стъпка не е изненада, още през
януари Юнкер обяви, че целта му е
отпадане на Механизма за сътруд-

ничество и проверка до края на
мандата на настоящата ЕК. Прави-
телството може и да е убедило
Брюксел, че всички препоръки са
изпълнени, но по-важно е дали бъл-
гарските граждани са убедени в съ-
щото", подчерта Витанов.

Петър Витанов обясни, че се
предвижда и въвеждането на нов,
всеобхватен механизъм за всички
държави членки. "Това е подход,
който носи по-висока степен на рав-
нопоставеност и обективност на тре-
тирането за всички държави. Все
още не сме видели критериите, по
които ще бъде разработен той. Да
се надяваме, че няма да са по-теж-
ки от досегашните", коментира още
Витанов. ç

Êàíäèäàò íà ÁÑÏ:
Ñëîãàíúò íà ÃÅÐÁ
òðÿáâà äà å
"Ïðàçíîñëîâèå,
ïðàçíîñëîâèå,
ïðàçíîñëîâèå"
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Íàøåíöè íå ìîãàò
äà ñè îòîïëÿâàò
äîìîâåòå, ñëàãàò
ðÿäêî ìåñî è ðèáà
 íà òðàïåçàòà, íå
ìîãàò äà ñè ïëàùàò
êîìóíàëíèòå
ñìåòêè

България продължава
да е лидер в Европейския
съюз в редица негативни
класации за качество на
живот. Това показва
анализ на европейската
статистическа агенция
Евростат за 2018 г. От
него се вижда, че в общо
6 изследвани сектора
страната заема две първи
и две втори места.

България е на първо
място по хора, които не
могат да поддържат
домовете си топли през
зимата. Това е проблем за
всеки трети българин
(33.7%). От Евростат все
пак отбелязват, че се
отчита спад от близо 3%
спрямо 2017 г. На второ
място е Литва с 27.9% от
населението, което не
може да отоплява жили-
щата си. Гърция е на
трето място с 22.7 на сто.

Малко над 31% от

Åâðîñòàò: Áúëãàðèÿ å íà äúíîòî
ïî êà÷åñòâî íà æèâîò

Малките земеделски про-
изводители могат да кандидат-
стват в срок до 23 декември
с проекти за преработка на
селскостопанска продукция.
Това става ясно от съобще-
ние на земеделското минис-
терство. Отпуснатият бюджет
е над 3 млн. лв., осигурени от
тематичната подпрограма за
малки производители към
Програмата за развитие на
селските райони. Кандидати-
те, които могат да получат фи-
нансиране, са животновъди и
производители на плодове, зе-
ленчуци, етеричномаслени и
лекарствени култури. Макси-
малното подпомагане за един
кандидат е до 75 хил. евро.

Íàä 3 ìëí. ëåâà çà
äðåáíèòå çåìåäåëöè
ïî ñåëñêàòà
ïðîãðàìà

Средните експортни цени
на руската пшеница се по-
вишиха със 7,5 долара, дос-
тигайки 205 долара/тон. То-
ва е най-високото ниво от
месец май насам, показват
нови данни на руския ана-
литичен център "СовЕкон",
изпратени на Агри.БГ. Спо-
ред анализаторите пазарът
се засилва на фона на голя-
мото търсене от страна на
вносителите и бързорастя-
щия глобален обмен.

Цената на френската

Природозащитници про-
тестираха в Перник срещу
замърсяването на река Стру-
ма и язовир "Пчелина". Про-
тестът бе организиран от
местния клон на Централна-
та рибоопазваща организа-
ция и се състоя пред сгра-
дата, в която се помещава
Регионалната инспекция по
околна среда и водите. Еко-
активистите настояха за по-
строги мерки срещу замър-
сителите и обвиниха РИОСВ
в бездействие. Те настояват
да се сформира работна гру-
па и да се изготви оздрави-
телен план за язовир "Пче-
лина".

Марио Антонов, който е
сред организаторите на про-
теста, заяви, че въпреки мно-
гото сигнали от екоинспек-
цията не били предприети ни-
какви мерки и река Струма
се е превърнала в отпаден
канал."Поводът за протеста
е продължаващото вече по-
ловингодишно замърсяване
на река Струма, която всъщ-
ност се влива в язовир "Пче-
лина" с промишлени и отров-
ни води. И за това нещо ние
имаме доказателства. Ние
направихме изследвания не-
зависими от тези на РИОСВ,

българите пък не могат да
си позволят да добавят
към менюто си месо или
риба на всеки втори ден.
По този показател, който
почти не се променя
спрямо 2017 г., страната
отново е на първо място,
като далеч на втора
позиция е Румъния с 16.3
на сто. Литва е на трето
място с 14.5%.

Почти 32% от анкетира-

ните българи твърдят, че
имат просрочени ипотека,
наем, комунални сметки
или друг тип финансови
задължения. Отчита се
спад от 1.4 на сто. Единст-
вено Гърция е пред Бълга-
рия по този показател,
където 43% признават, че
имат просрочени задълже-
ния. С близо 22% Кипър се
нарежда на трета позиция.

Въпреки че България е

една от страните в ЕС с
най-много автомобили на
глава от населението, по
данни на Евростат през
2018 г. 18.5% от българите
не са можели да си
позволят кола. Румъния е
лидер с 27 на сто. На
трето място в класацията
е Унгария със 17.5%.

По другите два изслед-
вани показателя - хора,
които не могат да си
позволят поне една седми-
ца отпуска, и такива, които
не могат да се справят с
непредвидени разходи,
България е в средата с
почти еднакъв резултат със
средния за ЕС. ç

Àíàëèçàòîðè: Öåíàòà íà ïøåíèöàòà ïðîäúëæàâà äà âúðâè íàãîðå
тъчни за възстановяване на
реколтата. Според прогнози-
те времето ще остане сухо.

Още в края на месец ав-
густ от "СовЕкон" прогнози-
раха, че пазарът на руска
пшеница ще се засили с 20-
30% за 4-6 месеца. Тогава тя
се търгуваше на 190 долара/
тон. Прогнозата все още е
актуална, тъй като се очак-
ва растежът на пазара да
продължи, но не е задължи-
телно той да е линеен, уточ-
няват експертите. ç

пшеница също тръгна наго-
ре с 0,6% до 202 долара/тон.
Възходящата тенденция, ко-
ято се наблюдава от нача-
лото на месец септември, ос-
тава в сила. Пшеницата на
борсата в Чикаго нарасна с

6% до 195 долара/тон.
"Цените на пшеницата се

увеличават на фона на вло-
шаващите се прогнози за
нова реколта в южното по-
лукълбо", отбелязват анали-
затори. Националната бан-
ка на Австралия понижи
прогнозата си за реколтата
в страната от 20 млн. тона
на 15,5 млн. тона. Това е най-
ниското ниво от 2007-08 г.
насам. Дори валежите в ня-
кои региони на Аржентина
вероятно няма да са доста-

Ïðîòåñò ñðåùó çàìúðñÿâàíåòî íà Ñòðóìà

пратихме ги във Финландия
и в Казанлък в независима
лаборатория. Все още никъ-
де не сме ги оповестили в
медиите. Идеята е РИОСВ да
изнесе техните проби и ние
да ги сравним", каза Марио
Антонов.

В отговор временно из-
пълняващият длъжността ди-
ректор на РИОСВ Анелия

Членове на Централната рибнозащитна организация протестираха пред РИОСВ - Перник с искане за прекратява-
на замърсяването на река Струма и язовир "Пчелина". Според тях реката се замърсява с отровни промишлени

води, които се вливат  в язовир "Пчелина" и е възможно да се стигне  до втора екокатастрофа.

Дренска заяви, че експерти-
те от РИОСВ изпълняват пра-
вомощията си по закон. "От
началото на годината до мо-
мента са проверени 12 обек-
та, констатирани са наруше-
ния на леки превишения на
някои от показателите при
шест от юридическите лиза,
на които са наложени адми-
нистративно-наказателни

санкции в размер на 10 000
лв. От началото на годината
сме имали и 16 сигнали за
замърсяване на река Стру-
ма. Реагирано е на всички
своевременно", заяви Дрен-
ска. Недоволните заявиха, че
протестите няма да спрат.
Вчера те извършиха ритуал-
но погребение на река Стру-
ма. ç

Чрез проектите, които се
подават електронно в систе-
мата ИСУН, могат да се пра-
вят инвестиции в материални
или нематериални активи, ко-
ито целят създаване или мо-
дернизация на съществуващи
мощности за преработка. До-
пустимо е разширяване на ка-
пацитета на местни мрежи за
прибиране, прием, съхране-
ние, сортиране и пакетиране
на земеделска продукция, ста-
ва ясно от информацията.

През август фонд "Земе-
делие" актуализира графика за
прием на проекти по програ-
мата за развитие на селските
райони до края на 2019 г. В
последните месеци от годината
се очаква потенциалните кан-
дидати да могат да поискат фи-
нансиране за подготвителни
дейности за местни инициа-
тивни групи, за маркетинг на
къси вериги на доставки, как-
то и за създаване на опера-
тивни групи, работещи по ино-
вации в селското стопанство.
Най-голяма част от парите в
приемите до края на годината
обаче са отделени за инвес-
тиции в поливна инфраструк-
тура, като общата сума за та-
зи цел е 50.46 млн. евро. Кан-
дидати за модернизиране на
напоителни съоръжения могат
да бъдат държавното дружес-
тво "Напоителни системи",
сдружения за напояване и
юридически лица и коопера-
ции, които са доставчици на
поливна вода. ç

Снимка Пресфото БТА



ÁÚËÃÀÐÈß 24.10.2019 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß5

Посещението на вицепре-
миера и министър на външ-
ните работи на България
Екатерина Захариева в Мос-
ква имаше за цел да даде
допълнителен тласък на
двустранните отношения, ко-
ито попаднаха в сериозен
застой след разтрогването
на проекта "Южен поток" от
страна на София. Външно
всичко изглеждаше добре:
гостенката се обръщаше към
руския си колега Сергей
Лавров на "ти", а той на свой
ред се пошегува с бъдещи
съвместни проекти в газо-
вия сектор. В откритата част
на срещата двамата дипло-
мати се опитаха да избег-
нат болезнени теми, но не
успяха да прикрият напъл-
но различията помежду си,
коментира руският вестник
"Комерсант", цитиран от
агенция "Фокус".

Български министър
на външните работи
не е посещавал
Русия от юни 2011 г.

В този период първите
дипломати на съседната й
Сърбия направиха седем
официални и работни посе-
щения в Русия, на Турция -
четири пъти, а на Гърция -
три пъти. Ситуацията е по-
лоша единствено по отно-
шение на Румъния - за пос-
ледно неин външен минис-
тър направи визита в Моск-
ва през далечната 2009 г. Но
отношенията между Русия и
Румъния традиционно са
сложни, докато в предста-
вите на руснаците (особено
родените СССР) българите
принадлежат към приятелс-
кия лагер.

Въпреки това през пос-
ледните години отношения-
та между Москва и София
са в застой.

Сериозен удар за тях
беше отказът на
България - под на-
тиск от САЩ и ЕС -
от изграждането
на газопровода
"Южен поток"

през Черно море. Сътрудни-
чеството между двете стра-
ни по изграждането на АЕЦ
"Белене" също претърпя про-
вал - спорът дори бе преда-
ден на международен арбит-
раж. Той обаче не доприне-
се за развитието на диало-
га, както и разногласията
около Украйна и последва-
лите санкции, свързани с
конфликта в Донбас.

Посещението на Захари-
ева обаче имаше за цел да
създаде впечатление, че не-
щата вървят във възходяща
линия - при това в двете
страни. Тя припомни за на-
чалото на строителството

Ðóñêèÿò "Êîìåðñàíò": Áúëãàðèÿ
âñå îùå îñòàâà íÿêàê ÷óæäà

Събития
” 1648 г. - Подписан е
Вестфалският мирен дого-
вор, който слага край на
Тридесетгодишната война.
” 1857 г. - Основан е ФК
Шефилд, най-старият
футболен клуб в света.
” 1912 г. - Балканска
война: Лозенградската
операция завършва с
победа за България.
” 1929 г. - Голямата
депресия: Нюйоркската
фондова борса се срива
на 24 октомври, черния
четвъртък, което довежда
до серия от банкрути и
предизвиква световна
рецесия.
” 1952 г. - Президентът
на САЩ Дуайт Айзенхауер
обявява война на Корея с
думите "кръстоносен поход
срещу комунизма".
” 1971 г. - Тайван е
изключен от ООН.
” 1990 г. - Италианският
министър-председател
Джулио Андреоти разкрива
пред италианския парла-
мент съществуването на
операция Гладио, италианс-
ката "стей бихайнд" тайна
паравоенна армия на НАТО,
замесена в терористични
атаки под фалшив флаг
като част от стратегията на
напрежението от късните
60-те до ранните 80-те
години на миналия век.
Родени
” 1873 г. - Жул Риме,
основател на Световното
първенство по футбол
” 1882 г. - Имре Калман,
унгарски композитор
” 1929 г. - Йордан
Радичков, български
писател
” 1964 г. - Илияна
Йотова, български политик,
Вицепрезидент на Републи-
ка България, бивш член на
Европейския парламент в
периода 2007-2017 г.
Починали
” 1601 г. - Тихо Брахе,
датски астроном
” 1944 г. - Луи Рено,
френски изобретател
” 1957 г. - Кристиан
Диор, френски моден
дизайнер
” 2005 г. - Роза Паркс,
американска общественич-
ка по правата на човека

До членовете на
Сдружение "Българска асоциация по патология"

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа,
По инициатива на Управителния съвет на сдружението на основание чл. 25, ал. 1 от Устава на

СНЦ "БАП" и въз основа на решение на УС от 21.10.2019г., официално Ви каним да вземете участие
в Общо събрание на сдружение "Българска асоциация по патология", ЕИК 175736348, което ще се
проведе на 25.11.2019г. (понеделник) от 16:00ч. в: гр. София, ул. "Нишава" №121. При липса на
кворум събранието ще се проведе в същия ден на същото място от 17:00ч. Събранието ще се
проведе при следния дневен ред:

1. Повторно утвърждаване на отчетите на дейността на СНЦ "БАП" за 2017г. и 2018г.;
2. Повторно утвърждаване на Финансовите отчети на СНЦ "БАП" за 2017г. и 2018г.;
3. Обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението;
4. Избор на членове на нов Управителен съвет и на представляващ сдружението;
5. Разни
Предложения за решения:
По т.1. и т.2 от дневния ред: УС предлага повторно да се утвърдят посочените документи поради

констатирани нередовности по свикване на предходно Общо събрание.
По т.3. УС предлага да се намали броят на членовете на УС, да се промени начина и срока за

свикване на Общо събрание и др.
По т.4. УС предлага да се изберат следните лице за членове на УС: Стоян Ангелов Алексов, Хелия

Кирилова Божилова, Галина Миткова Малюкова-Петрова, и да се изберат техните ресори.
По т.5. да се УС предлага да обсъдят и други евентуално възникнали въпроси или предложения.
Настоящата покана да се обяви в един централен ежедневник и да се постави на мястото на

обявления в сградата на сдружението.
Председател на УС:  Стоян Алексов

Äîãîäèíà ñå î÷àêâà Ñåðãåé Ëàâðîâ äà ïîñåòè Áúëãàðèÿ.
Çà ïîñëåäíî òîé íàïðàâè âèçèòà â Ñîôèÿ ïðåç 2014 ãîäèíà

:
Íà òîçè äåí

на територията на България
на т. нар. Балкански поток,
разклонение на "Турски по-
ток", през който ще се из-
вършват доставки на руски
природен газ в Сърбия и Ун-
гария. Захариева подчерта
също, че наскоро българс-
ките власти обявиха търг за
възобновяване на строител-
ството на АЕЦ "Белене", и
увери, че ще се радват на
участието на Русия в този
процес. В заключение тя
очерта оптимистично перс-
пективите за двустранните
отношения в областта на ту-
ризма, образованието и
културата.

През цялото време бъл-
гарската гостенка се обръ-
щаше към Сергей Лавров на
"ти".

Руският министър говори
за енергийното сътрудничес-
тво с еднакъв ентусиазъм и
дори нарече "Балкански по-
ток" "Български поток", кое-
то очевидно зарадва събе-
седника му. Сергей Лавров
предаде на гостенката си до-
кументите за правото на не-
ограничено използване на
земята, върху която се на-
мира посолството на Бъл-
гария в Руската федерация.
И похвали българските влас-
ти за създаването на бла-
гоприятни условия за изу-
чаване на руски език в стра-
ната.

В откритата част на сре-
щата си дипломатите не го-

кото им развитие и ги изо-
лираха от динамиката на
процесите, протичащи в раз-
витите европейски държа-
ви". В отговор на това

Москва гневно отбе-
ляза, че София "пре-
написва история",

като нарече позицията на
българските власти "опасна
тенденция".

Друг дразнещ ефект бе-
ше преследването на видни
личности от русофилското
обществено движение от
страна на българските пра-
воприлагащи органи. Те бя-
ха обвинени в шпионаж, ко-
ето в Москва бе изтълкува-
но като "русофобия".

По информация на изда-
нието, по време на закри-
тата част от разговорите
Сергей Лавров е повдигнал
и двата въпроса пред Ека-
терина Захариева. В разго-
вора с него тя е коментира-
ла най-общо темата за Вто-
рата световна война, но е
подчертала, че българската
страна няма да промени по-
зицията си.

На пресконференция
след преговорите Екатери-
на Захариева, без да се об-
вързва с нищо, призова "да
не се политизира история-
та". И тя обяви намерение-
то си да положи цветя на
два особено важни за Бъл-
гария паметници - на герои-
те от Плевен, както и на то-
зи на св. св. Кирил и Мето-
дий. Трябва да се отбележи,
че огромното мнозинство от
външните министри, посе-
щаващи Москва, полагат
венци на Гроба на
незнайния войн.

Що се отнася до преслед-
ването на фигури, симпати-
зиращи на Москва, по ин-
формация на "Комерсант",
Екатерина Захариева е уве-
рила Сергей Лавров, че
българското правителство
няма нищо общо с подобни
действия.

Догодина се очаква Сер-
гей Лавров да посети Бъл-
гария. За последно той нап-
рави визита в София през
2014 година. ç

вориха директно по належа-
щи въпроси. Но през пос-
ледните седмици Москва и
София се сблъскаха по два
въпроса. Най-острото несъг-
ласие предизвика изложба-
та, открита на 9 септември
в Руския културно-информа-
ционен център в София за
75-годишнината от освобож-
дението на Източна Европа
от нацизма. Тогава от Ми-
нистерството на външните
работи на България призо-
ваха руснаците "да не зат-
варят очите си за това, че
щитовете на съветската ар-
мия донесоха на народите
от Централна и Източна Ев-
ропа половин век репресии,
деформираха икономичес-

Снимки Пресфото БТА



24.10.2019
ÇÅÌß

6

Проектът "КООП Флорал"Проектът "КООП Флорал"
Основният акцент през

първото полугодие на 2019
г. в развитието на коопера-
тивната промишленост е ус-
пешния старт към изпълне-
нието на първите стъпки на-
чертани в Стратегия 2030.
Приоритет е утвърдената по-
литика за реализиране на
съвместни инвестиционни
проекти в нови интегрирани
производства - "Производст-
во на етерично-маслени екс-
тракти, дестилати и студено
пресовани продукти на база
суровинно производство", ка-
то един от тях вече е факт. В
началото на месец юни тази
година заработи междукоопе-
ративното предприятие "КО-
ОП Флорал" ООД (съдруж-
ници - ПК "Теодоси Марков"
с. Розино, РКС Пловдив и
ЦКС) за производство на ете-
рични масла чрез дестилация
от лечебни билки и етерич-
но-маслени растения. Произ-
водствената база се намира
в с. Слатина, регион, в кой-
то розопроизводството е тра-
диционна дейност за населе-
нието и има най-благопри-
ятни климатични условия
(температура, влажност и
почви) за отглеждане на мас-
лодайната роза "Дамасцена".

Историята на роза
"Дамасцена"
Известно е, че роза "Да-

масцена" е облагородено цве-
те и произхожда от географ-
ските райони на южните и
източни части на Средизем-
но море до Персийския за-
лив. Отглеждането на рози
от вида "Дамасцена" за про-
изводство на розов цвят в
България започва през 17
век и началото на 18 век с
пренасянето й от околности-
те на Дамаск в Подбалканс-
ките котловини. Първото
свидетелство за розови гра-
дини на територията на
днешна България са от 1712
г. около с. Войнягово, Кар-
ловско. Век по-късно започ-
ва да се споменава и Розо-
вата долина - подбалкански-
те полета в района между Ка-
занлък, Карлово..и..Стрелча.
Розовата долина е една от
най-големите розови гради-
ни в света, известна с про-
изводството на т.нар. "течно
злато на България" - висо-
кокачествено розово масло от
местния сорт "Казанлъшка
роза" (потомък на известна-
та роза "Дамасцена"). През
1820 г. заработва първата
фабрика за розово масло в
Казанлък.

Първата технология при
изваряването на розов цвят
от вида Роза "Дамасцена" за
получаване на розово масло
и розова вода е водната дес-
тилация. За увеличаване на
количеството и подобряване
на качеството на розовото
масло в течение на времето
се усъвършенстват съоръже-
нията и се използва техно-
логията на двойната дести-
лация.

През 1902 г. в Карлово е
изградена първата българска
фабрика за парна дестилация
на розов цвят. След освобож-
дението производството на
розово масло се увеличава и
достига до 4 240 кг. През 1935
г. започват да действат над
100 частни и кооперативни
розоварни, а след 1944 г. ро-
зоварството се извършва от
предприятията "Българска ро-
за" в градовете Казанлък,
Карлово и Пловдив.

Българското розово мас-
ло е натурален продукт, по-
лучен чрез водно-парна
"двойна" дестилация на све-
жи цветове от маслодайна ро-
за. Двойната дестилация е
запазена марка за българс-
кия производител на розово

масло, именно на тази тех-
нология маслото дължи пре-
димствата си пред останали-
те, предлагани от чуждестран-
ните производители. Така на-
речената "двойна" или вто-
рична дестилация позволява
максимално извличане на
маслото от първичния дес-
тилат, който сам по себе си
не успява да отдели доста-
тъчно добре розовото масло.

"КООП Флорал" ЕООД
Следвайки традициите и в

междукооперативното предп-
риятие "КООП Флорал" ЕО-
ОД розовото масло се полу-
чава по технологията на вод-
но-парната "двойна" дестила-
ция чрез внедрено високотех-
нологично дестилационно
оборудване. Отличителна
черта на оборудването са
медните дестилационни апа-
рати, запазващи силния и ес-
тествен аромат на розата.
"КООП Флорал" ЕООД
стартира дейността си в края
на кампанията по прибира-
не на розов цвят, но въпре-
ки това успя да произведе
първите си количества розо-
во масло, розова вода и мас-
ло от лавандула.

През следващата кампа-

ния се предвижда продукто-
вия капацитет да се увеличи,
като целта е розовото масло
да заема до 60% от произ-
водството на етерични мас-
ла в предприятието. Основ-
но продукцията ще бъде на-
сочена за реализация на вън-
шния пазар, по-специално
Франция и Китай. За полу-
чаването на един килограм
розово масло са необходими
от 3 000 до 5 000 кг розов
цвят, в зависимост от сорта
и качеството на реколтата. В
днешно време се добиват око-
ло 2 тона розово масло го-
дишно, като в България се
произвежда 70% от розовото
масло в света.

Розовото масло -
здраве и красота
Розовото масло се харак-

теризира с жълт цвят, зеле-
никав оттенък и силен аро-
мат. В съставът му влизат над
280 различни съставки - ге-
раниол, цитронелол, фениле-
тилов алкохол, които прида-
ват характерния мирис на ро-
за, стеароптени, придаващи
свойството на маслото да се
втвърдява при 25°С, а при
по-ниски температури да
кристализира - по това си
свойство се разпознава ис-

тинското розово масло, нерол
и много други, част от които
все още не са изучени.

Българското розово масло
е с превъзходно качество, ко-
ето няма конкуренция в све-
та и е предпочитана сурови-
на от много реномирани про-
изводители на парфюмерий-
ни и козметични продукти.
Световноизвестните произво-
дители на парфюми работят
с българско розово масло, тъй
като колкото по-качествено е
розовото масло, вложено в
парфюма, толкова по-траен
ще бъде той. Любопитен факт
е, че най-скъпият парфюм в
света съдържа българско ро-
зово масло.

Освен със свойството си
да увеличава трайността на
парфюмите, маслото функци-
онира и като средство със
стягащ ефект върху капиля-
рите, като грижа за кожата и
заличаване на белези. Част
от лечебните му свойства
включват пречистване на
кръвта, помагайки за отст-
раняването и неутрализира-
нето на токсините, регулира-
не на  хормоните, засилване
на либидото, предпазване и
лекуване на пикочните пъ-
тища, стомаха и черния дроб
от инфекции.

Благодарение на свойст-
вото си да намалява нивото
на кортизон в организма,
маслото се използва успеш-
но и при депресивни състо-
яния. Друга полезна употре-
ба на розовото масло е в ку-
линарията, като се ползва с
най-голяма популярност в
ориенталската кухня. Масло-
то придава необикновен и
несравним аромат и вкус в
сладкарството, а също и в
направата на различни ал-
кохолни и безалкохолни кок-
тейли.

Главна дирекция
"Методология

на стопанските дейности"

Магията на българската роза - вдъхновение от природата



Трябва
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 - Какво може да накара човек,
който се е занимавал досега с бизнес,
да влезе в политиката и да иска да
управлява Благоевград?

-  Нарушавам си комфорта и се
впускам в новото предизвикателство
точно заради бизнеса си, който съм
съградил и е свързан с много хора.
Искам хората в Благоевград да са
богати, спокойни, да има работа. Но
трябва цялата тази схема, която е в
града, като бизнес, да се завърти, за
да може да работят и магазините, и
заведенията, и всичко останало.
Когато един бизнес се концентрира в
малко хора, останалите отиват на
Терминал 2. Основното нещо, заради
което се заемам с отговорната задача
да съм кмет, е да възродя облика на
Благоевград, който беше пример за
развиващ се, млад, свеж и дишащ
град, с млади хора, с хора с възмож-
ности.

 - Как оценявате досегашното
управление на Благоевград?

-  Градът ни е много красив, с
всяко ново управление става все по-
красив, но без душа. Като кукла краси-
ва, но без душа. Трябва всички заедно
да вдъхнем нов живот на нашия град.
Досега Камбитов не привлече инвес-
тиции, хората получават ниско запла-
щане, липсва комуникация между
гражданите и местната управа, това са
важни пропуски. Хората напускат
града, обезлюдява се Благоевград,
това също е показател за неправилно
управление. Бизнес средата е небла-
гоприятна, малкият и среден бизнес
загива, а част и от по-едрия се задъх-
ва. Не мога да го определя като ус-
пешно управлението, при наличието
на толкова важни пропуски. Липсва
прозрачност и комуникация с жители-
те и бизнеса на Благоевград. Създаден
е доверен кръг от фирми, които в
различни конфигурации на гражданс-
ки дружества печелят общински поръч-
ки. Защо при усвоения значителен
финансов ресурс, или иначе казано
средства на данъкоплатците, качество-
то на ремонтите не е особено добро и
санираните блокове не са много
повече. Нещо повече, което мога да
кажа по темата, е, че аз като строител
не бих направил топлоизолация с
такова качество. Важно е също, че с
тези средства, с които се санираха
блоковете, могат да се построят 4600
жилища до ключ, и то не панелки, а
съвременно строителство. Усещането
за корупция в процедурите за възлага-
не на обществени поръчки е факт.
Фанфарно се обявява старт на мащаб-
ни проекти с неопределени срокове за
изпълнение. И до момента на благо-
евградчани не е обяснено защо вече
осем години депото за отпадъци и
системата за разделно третиране не са
въведени в експлоатация и как реали-
зацията на проекта ще се отрази
върху размера на така наречената
такса "смет", която всеки плаща.
Благоевградските културни институции
са неглижирани за сметка на скъпи,
показни мероприятия със съмнително
качество, липсва отношение към
културно-историческото наследство.
Само искам да подчертая, че зрелища-
та са били присъщи за римските
императори, но ние живеем в 21-ви
век. Липсват и адекватни стимули за
местните предприемачи, за привлича-
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Румен
ТОМОВ,
кандидат

за кмет на
Благоевград,
подкрепен от

"БСП за
България"

не на нови и задържане на съществу-
ващите инвеститори. Местни фирми
изнасят бизнеса си в съседни общини.
Какво направи общинското ръководст-
во при закриването на "Благоевград -
БТ" АД? Не реагира. Какво направи 8
години за изграждане на индустриал-
на зона в общината?

 - Имате ли готови, конкретни
програми за решаването на тези
проблеми и как ще ги реализирате?

-  Приоритет за мен ще бъде осигу-
ряването на нормална бизнес среда,
без корупционни схеми и съмнителни
обществени поръчки. Всеки гражданин
и предприемач ще получава от Общи-
ната качествени административни и
технически услуги в срок. Територията
на града ще бъде обезпечена с подроб-
ни устройствени планове. Ще съдейст-
вам за всяка инвестиция на инвести-
тори клас Б, насочена към разкриване
на  нови работни места по правила,
изработени съвместно с Общински
съвет Благоевград. Ще разработим
програма за насърчаване и подкрепа
на млади предприемачи със стартиращ
бизнес. Надявам се да изработим и
програма за решаване на жилищните
проблеми на младите хора в нашата
община. В сътрудничество с универси-
тетите ще оценим възможностите за
развитие на високотехнологични
производства. Бизнесът ще бъде
стимулиран да инвестира в нови
икономически сектори, включително
културен туризъм, на база богатото
културно-историческо наследство в
община Благоевград. Искам да се
изградят църкви и в парк "Македония"
и жк "Запад". Другото, което искам, е
парк "Македония" да бъде отворен за
жителите, да се изградят водни каска-
ди, алеи и озеленяване, с които да го
превърнем в модерен и красив парк. В
сътрудничество с Министерството на
икономиката и собствениците на
терени ще работим за създаване на

нова индустриална зона и модерниза-
ция на съществуващите. Приоритет за
мен ще бъде осигуряването на съвре-
менни условия за професионална
подготовка на учениците, в съответст-
вие с нуждите на бизнеса. Голяма част
от улиците са с некачествени настилки
и тротоари. Те трябва да бъдат ремон-
тирани паралелно с реконструкция на
ВиК мрежите в съответните части на
града. Съществен проблем, който
влошава и качеството на въздуха в
Благоевград, е лошата организация на
трафика, който в момента е съсредото-
чен в една точка. Необходим е нов
комуникационно-транспортен план.
Според статистиката въздухът в Бла-
гоевград е запрашен над нормата 65
денонощия годишно, при допустими
по стандарт 35. Сред причините е и
дейността на биотец "Рубин". Въпро-
сът с комина трябва да се реши карди-
нално, като се задължи фирмата да
сложи необходимите филтри за произ-
водство. На основата на ОУП на
Благоевград ще приемем програма за
развитие на зелената система в града
и селата. Чистота, озеленяването и
управлението на депото за отпадъци
според мен трябва да бъдат ангажи-
мент на общинска фирма "Биострой".
Проблемите са много. За решаването
им е необходим експертен планов
подход. След общоселски събрания, на
които ще бъдат обсъдени съществува-
щите проблеми, в сътрудничество с
кметовете и кметските наместници,
инвестиционна програма.

 - На каква подкрепа разчитате за
тези избори - на привържениците на
БСП, на неутралните, на националис-
тически вот?

- Надявам се, че ще ме подкрепят
всички, които искат промяна. Всички,
които вярват в принципите, на които
залагам и аз. Надявам се, че хората
запознавайки се с програмата ми ще
видят, че всичко, което съм заложил в
нея е постижимо и е в интерес на
всички жители на общината. Не ми
се иска да казвам, че ще разчитам на
леви, десни, националисти и или
неутрални, защото, ако спечеля тези
избори, аз ще бъда кмет на всички
хора, независимо от политическите
им убеждения. Аз не се кандидатирам
заради партийна заръка или личен
интерес, мотивите ми са развитието
на града и благосъстоянието на
гражданите. По време на срещите с
хора от община Благоевград казвам
нещо, което според мен е много
важно, хората трябва задължително
да гласуват на 27 октомври, незави-
симо дали ще подкрепят мен или друг
кандидат, защото само така няма да
има тежест купения или корпоратив-
ния вот. Призовавам хората да бъдат
активни. Ако отида на балотаж, то
навярно ще е срещу Атанас Камби-
тов, ако се доверим на социолозите,
така че разчитам и приемам подкрепа
от всеки, който иска да промени
статуквото. Надявам се, че на евенту-
ален балотаж всеки ще бъде воден от
желанието за промяна. Отново ще
кажа, че няма значение кой от коя
партия е - дали е ляв, десен, центрист
или националист, водещ е интересът
на гражданите и това да бъде защи-
тен.

Интервюто е на БГНЕС
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Тихата дипломация на главния прокурор постигна благоприятното
разрешаване на казуси като този с Желяз Андреев и отпадането на
историческия европейски мониторинг над българското правосъдие

На стр. 17

Провелата се преди дни
визита на главния прокурор
Сотир Цацаров, заместника
му Иван Гешев и ръководи-
телите на специалните служ-
би във Вашингтон, където
бяха приети и от ключов съ-
ветник при Съвета по наци-
онална сигурност на амери-
канския президент, както и
очакванията след броени ча-
сове Европейската комисия
да обяви край на продължи-
лия 12 години исторически
мониторинг над България в
областта на правосъдието и
вътрешния ред, породиха
множество спекулации, а до-
ри и откровена завист.

Двете събития са логичен
резултат от последователни-
те и по дипломатично диск-
ретни усилия, които ръково-
дителят на държавното обви-
нение положи през изтича-
щия му скоро мандат да из-
дигне прокуратурата на меж-
дународната сцена.

Успехът на Цацаров всъщ-
ност е двоен. Защото той съ-
умя да активизира междуна-

родните контакти на българ-
ската прокуратура на фона
на непрестанните опити за
дискредитиране на институ-
цията сред множество чуждес-
транни партньори.

Заради това напълно ес-
тествено авторите на клевет-
ническите кампании и доно-
сите срещу ръководството на
прокуратурата сега всячески
да се опитват да неглижират
демонстрираното от Вашин-
гтон и Брюксел доверие към
българското държавно обви-
нение.

Достатъчно е да си при-
помним как в продължение
на три години финансирани-
те от укриващия се фараон
Цветан Василев всевъзмож-
ни сайтове за фалшиви но-
вини и наети манипулатори
твърдяха, че Цацаров ще бъ-
де застигнат от американс-
кия закон "Магнитски". Днес
обаче Цацаров и Иван Ге-
шев провеждат работни сре-
щи в централата на ФБР на
"Пенсилвания авеню" и са
приети в Белия дом.

А само преди четири го-
дини, в последните дни на
проваления си мандат като
министър на правосъдието,
Христо Иванов атакува Ца-
царов с фабрикуването на
фалшивата новина ,  че
Брюксел искал отстраняване-
то му. Днес, когато Европей-
ската комисия за трета по-
редна година ще отбележи
съществения напредък на
българската прокуратура в
борбата с корупцията и ще
препоръча отпадането на мо-
ниторинговия механизъм,
Иванов отдавна е изгубил до-
верието на "международните
фактори". Единственото, ко-
ето му остава, е да достигне
до следващия си провал, при
който, в услуга на локални
подсъдими играчи, истерич-
но пробва да пречи на ло-
гичния избор на следващ
главен прокурор.

Визитата на Цацаров и
Гешев в САЩ (на замест-
никглавния прокурор тя бе
втора за настоящата година)
по категоричен начин изоб-

личи внушенията на група
свързани медии и техните
собственици, които от годи-
ни се опитваха да припишат
наличието на "руска връзка"
на ръководството на родно-
то държавно обвинение. Са-
мо защото Цацаров се сре-
щал в Москва и в София с
ръководителя на руската про-
куратура Юрий Чайка, а Ге-
шев бил в Русия за участие
в конференция по въпросите
на борбата с тероризма. Лъ-
жата за "руската връзка" бе
опровергана още преди ме-
сец, когато под ръководство-
то на прокуратурата бяха из-
вършени действия срещу опи-
тите на отделни руски граж-
дани за вмешателство в на-
ционалните интереси на стра-
ната. Наличието на диалог
между държавните обвинения
на София и Москва по ни-
какъв начин не попречи на
издаването на забрана за
влизане в страната на два-
ма руски граждани, за които
има данни, че са съдейства-
ли в опитите на Цветан Васи-

лев да избегне правосъдието.
Цацаров неведнъж е де-

монстрирал принципност в
отношенията с чуждестранни
представители. И това стана
особено видимо, когато пре-
ди малко повече от година у
нас пристигна тогавашният
главен прокурор и министър
на правосъдието на САЩ
Джеф Сешънс. По същото
време американското право-
съдие бе поискало от Бълга-
рия да екстрадира младия он-
лайн търговец Желяз Андре-
ев по обвинение за търго-
вия с авиационно оборудва-
не с Иран, с възможност за
използването му и за воен-
ни цели, т. е. в нарушаване
на оръжейното ембарго. Ан-
дреев не само че остана в
България, но неотдавна меж-
дународното му издирване
официално бе отменено, а по
думите на самия младеж то-
ва е коствало много усилия

на българските власти. В слу-
чая контактната институция,
която е водила преговорите,
е била именно прокуратура-
та, защото американските
разследващи бяха поискали
екстрадирането на Андреев и

още няколко негови колеги
именно от българските дър-
жавни обвинители.

Много бяха спекулациите
и около активните отношения
между Сотир Цацаров и не-

Президентът на "Евроджъст" Ладислав Хамран прие в централата на
организацията в Хага Сотир Цацаров и Иван Гешев

Сотир Цацаров бе домакин на посещение на ръководството
на прокуратурата на Китай

При една от визитите си в Турция Цацаров бе приет и от турския президент Реджеп Ердоган

Главните прокурори на България и Русия Сотир Цацаров и Юрий Чайка в Съдебната палата в столицата
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Силата на дизайна

ФРАНК ГЕРИ.
Не знам защо хората наемат ар-

хитекти и след това им казват как-
во да правят.

Роден на 28 февруари 1929 г., ка-
надският архитект Франк Гери ста-
ва световно известен с многоброй-
ните сгради, които проектира и ко-
ито стават туристически атракции.
Списъкът на проектите включва и
частната резиденция на архитекта,
както и други такива като Концерт-

ФРАНК ЛОЙД РАЙТ.
Лекарят може да погребва греш-

ките си, но архитект може само да
съветва клиентите си да засаждат
лозя.

Роден на 8 юни 1867 г., той уми-
ра през 1959 г. на 91-годишна въз-
раст и през този период става ар-
хитект, интериорен дизайнер, писа-
тел и педагог. Франк Лойд Райт е

Ако има нещо, което известните архитекти се опитаха да ни
научат през годините, никога не трябва да подценяваме силата
на дизайна. Иконичните имена като Франк Гери, Заха Хадид или
Антони Гауди станаха известни с интуитивното си мислене, с
извънболничния подход и със зашеметяващите проекти, но нас-
ледствата, които ни възлагат, са много по-големи от това.
Може би техните думи на мъдрост ни вдъхновяват най-много.

АНТОНИ ГАУДИ.
Правата линия принадлежи на чо-

века, извитата линия принадлежи на
Бога.

Испанският каталонски архитект
Антони Гауди е живял между 1852 и
1926 г., период, през който е станал
известен като практикуващ каталон-
ски модернизъм. Неговият отличи-
телен стил може да се наблюдава
най-добре в случай на известни про-

изведения като "Саграда Фамилия",
голяма римска католическа църква,
разположена в Барселона, която, ма-
кар и непълна, става обект на све-
товното наследство на ЮНЕСКО.
Друг важен проект е Casa Mila, пос-
ледната гражданска работа на архи-
текта, която е модернистична сграда
с дръзка вълнообразна фасада, коя-
то я прави изключително противо-
речива по това време.

ФИЛИП ДЖОНСЪН.
Архитектурата е изкуството как

да се губи пространство.
Известен с постмодерната си ра-

бота, Филип Джонсън е бил амери-
кански архитект, живял между 1906
и 2005 г. Той основава отдел "Архи-
тектура и дизайн" в Музея за модер-
но изкуство в Ню Йорк. Архитектът
става известен с проектирането на
сгради, изцяло покрити с стъкло. Един
от примерите е "Кристалната катед-
рала" - църква, разположена в окръг
Ориндж, Калифорния, която е най-
голямата сграда от стъкло в света и
се помещава в един от най-големите

музикални инструменти в света - ор-
ган на Мемориал "Хейзъл Райт".

РЕНЦО ПИАНО.
Архитектурата е много опасна

работа. Ако писателят прави лоша
книга, хората не го четат. Но ако
правиш лоша архитектура, налагаш
грозота на място за сто години.

Роден през септември 1937 г.,
италианският архитект за пръв път
става известен със сътрудничество-
то си с други архитекти и бавно пра-
ви името му известно със собстве-
ния си стил и проекти. Някои от
последните му проекти включват The
Shard, 87-етажен небостъргач в Лон-
дон, който в момента е най-висока-
та сграда в ЕС. Той също така про-
ектира сградата Ню Йорк Таймс, ко-
ято се намира в Манхатън и се по-
пуляризира като зелена структура по-

ради многобройните си устойчиви
характеристики и енергийна ефек-
тивност.

проектирал повече от 1000 сгради и
неговата философия е, че трябва да
има хармония между хората и ес-
тествената им среда - понятие, на-
речено органична архитектура. Ед-
но от най-емблематичните му про-
изведения е проектът, наречен
Fallingwater, къща, проектирана от
него през 1935 г., която е частично
построена над водопад.

ната зала на Уолт Дисни, Музея Гу-
генхайм или Танцуващата къща.

(Следва)
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Колко пъти сте се любували
на красивите розови храсти
с високото стъбло, върху ко-
ито се формира короната на
розовото дръвче. В литера-
турата тези рози са известни
като щамбови рози. Произ-
водственият процес при тях
продължава три години, ка-
то върху корена на дива шип-
ка се облагородява с междин-
ник - също дивачка, но има
свойството за няколко годи-
ни да стане прав и надебе-
лява до толкова, че да под-
държа короната.

Върху междинника през
следващата година на висо-
чина по желание от 1 метър
до 1.50 м. се прави същинс-
ката присадка на калем от
благородна роза.

Обикновено сортовете,
използвани за това облаго-
родяване, са от рода на по-
лиантово-хибридни рози, ко-
ито са нискорастящи, студо-
устойчиви, многоцветни и
дребноцветни, отличаващи
се с обилен и продължите-
лен цъфтеж. Тези рози дават
възможност за формиране
на компактна корона чрез
подрязване и постигане на
дълъг и траен цъфтеж на ро-
зовото дръвче. Щамбовите
рози, когато са млади и

Когато извадите лукови-
ците на лалетата, нарциси-
те, зюмбюлите и други про-
летни цветя, гледайте да
съхранявате в прохладни по-
мещения или в мазетата, но
внимавайте много, защото
тъмните и влажни мазета
понякога са нож с две ост-
риета за грудките. Затова е
препоръчително да ги прег-
леждате внимателно, като от-
странявате болните и за
следващата пролет оставете
само здравите.

Много болести и непри-
ятели мъчат луковиците, до-
като си почиват. Представя-
ме ви най-често срещаните
от тях. Сред опасните и чес-

Кливията е добра познайница и любимка на
цветарите - непретенциозно стайно растение, ко-
ето при нормално развитие цъфти всяка година.
Тя е дълго живеещо цвете - при благоприятни
условия доживява до 40 години. Старите екземп-
ляри, растящи в кашпи, не се пресаждат, а само
се подхранват и някои от тях могат да образуват
по 40-50 цветове, които се отварят поетапно. Може
да се развива добре на всякакво изложение, но е
чувствителна на честа смяна на мястото.

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
Листата имат висока декоративна стойност и

даже без цветове могат да украсяват интериора.
Те са събрани в розетка и разположени като
своеобразно ветрило. Ярките и жизнерадостни
оранжеви цветове на Кливията, разположени на
фона на блестящите тъмнозелени листа, са нео-
бичайно красиви. В днешно време има много
нови сортове - от светла охра до тъмночервено
и цялата гама топли оранжеви и жълти тонове.

Кливията е вечнозелено многогодишно тре-
висто растение, безстеблено, многоцветно. Лис-

Три години са ви нужни да
отгледате дървовидни рози

стъблата им са все още гъв-
кави, е задължително да бъ-
дат привързани на 2-3 мес-
та към стабилно колче. Това
е необходимо за да се пред-
пазят присадките от изкър-
шване.

Îòñòðàíÿâàéòå
èçäúíêèòå

През целия вегетационен

период при поява на корено-
ви издънки от шипковата
подложка, почвата се разра-
вя до основата на издънката
и тя се отчесва. Не е жела-
телно  рязането на издънки-
те до почвената повърхност,
защото ги стимулира към
разклоняване и по-силно раз-
витие. По дължината на меж-
динника са разположени пъп-
ки, от които е възможно да

започнат вегетация леторас-
ти на дивачката. Тези клон-
чета трябва своевременно да
се отчесват. През следващите
години тези пъпки закърня-
ват и появата на диви лето-
расти е почти невъзможна.

Ïîäðåæåòå
íàïðîëåò

Подрязването на корон-

ката на благородната роза
става основно напролет. Ка-
то се премахват стари, бол-
ни или измръзнали клонки.
Измръзване се получава
главно при неузрелите, къс-
но цъфтяли клонки. Същев-
ременно се цели формира-
нето на сферична  корона.
През лятото след прецъфтя-
ването на букетчето, цвето-
носната клонка се реже до
първия добре развит зелен
лист. По този начин се ос-
тавя да се развие пъпката,
която се намира в пазвата
на листа. Тя осигурява раз-
витието на ново клонче с
букет едър цвят.

Çàùèòåòå
îò ñòóäîâåòå

Зазимяването на щамбо-
вите рози е важен момент
от грижите за тях. У нас се
наблюдават големи разли-
чия в зимните температури
в отделните райони. От тук
и необходимостта от прила-
гане на различни меропри-
ятия. В по-топлите райони
е достатъчно коронката на
розата да се покрие добре с
полиетиленово платно и да
се привърже здраво. На по-
студените места преди да се
сложи полиетиленово плат-
но е желателно коронката да
се увие със слама или друг
изолиращ студа материал. И
в двата случая зазимяване-
то става само на коронката
/благородната роза/. Тъй ка-
то междинникът и корените
са дивачка и са много сту-
доустойчиви.

Защо не трябва да съхранявате
луковиците в мазето

то срещани болести е сиво-
то гниене, причинено от гъ-
бата Botrytis cinera. Тя може
да проникне в тях от почва-
та през различни наранява-
ния или при заразяване на
растенията от спори във
въздуха. В този случай през
стъблото заразата достига
най-напред шийката, а пос-
ле обхваща цялата лукови-
ца.

Тъканите на заразените
луковици са потъмнели,
омекнали и сбръчкани. По
външните люспи се забеляз-
ват светлокафяви петна. По-
някога по тях се появява сив
налеп от спори. Когато е за-
сегната малка част от луко-

вицата, също и при по-къс-
но заразяване, болестта се
открива по-трудно. При чес-
ти превалявания през про-
летта и при по-голяма поч-
вена влажност сивото гние-
не се развива по-силно.

Луковиците могат да но-
сят зараза и от фузарийно-
то гниене, причинено от

почвените гъби Fusarium. От
почвата през корените гъба-
та влиза в проводящите тъ-
кани на растенията. По вън-
шните люспи на болните лу-
ковици се забелязват жълто-
кафяви петна. Вътрешните
тъкани потъмняват и омек-
ват. По дънцето и между
люспите се появява розов

налеп от спори. По лукови-
ците на зюмбюла се появя-
ват дълбоки пукнатини.

При фитофторийното гни-
ене, причинено от гъбата
Fhytophtora cryptogea, има
жълтеникави или бледокафя-
ви хлътнали петна в месес-
тата част на луковиците. Те
се покриват с бял налеп и
загиват.

Склероцийното гниене се
причинява от почвената гъ-
ба Sclerotium. Слабо повре-
дените луковици външно из-
глеждат здрави, покрити с
неповредени люспи. При
болните луковици вътрешни-
те люспи загниват и потъм-
няват. По корените се поя-
вяват светлокафяви склеро-
ции - плодните тела на гъ-
бата. Корените загниват и
се покриват с нишки от бял
мицел.

Дълголетницата Кливия

тата са линейни или мечовидни, образуващи фал-
шив ствол. Под земята развива коренище, уде-
белено на места - намира се по средата между
ризоматично и луковично растение.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО
НА КЛИВИЯ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ
Температура - тя трябва да бъде умерена, а

през зимния период на покой да не надвишава
15 градуса по Целзий.

Осветеност - мястото трябва да бъде светло и
защитено от преки слънчеви лъчи. Лятото се чув-
ства добре на свеж въздух и леко сенчесто място.

Поливане - обилно от пролет до есен. Умере-
но и внимателно  от появата на цветоносите до
достигането им на височина 10-15 см. В зимни-
те месеци може да се използва пулверизатор,
като се пръскат листата и почвата, но само в
случаите, когато се държи на прохладно място.
При температури в стаята около 20 градуса, по-
ливането трябва да бъде по-обилно.

Подхранване - в периода на активен растеж
се подхранва на всеки две седмици с тор за цъф-
тящи растения.

Влажност на въздуха - периодично листата
се почистват с влажна гъба и се пръскат.

Пресаждане - пресажда се само при необхо-
димост след цъфтеж, когато корените започнат
да излизат от саксията.

Размножаване - чрез разделяне на корени-
щето при пресаждане или чрез семена. Семена-
та се събират 2-3 месеца след цъфтеж и в свежо
състояние се засяват. Пониква обикновено след
месец, но при този начин на размножаване цве-
тове се появяват след 4-5 години.
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На всеки може да се слу-
чи да го хване ток, но ма-
кар и рядко, подобен инци-
дент би могъл да ни коства
живота. Ето защо е добре
да внимаваме, когато поп-
равяме контакта, бъркаме
в електрическото табло или
сменяме крушка в тъмно-
то. Може би всеки е спосо-
бен да разкаже няколко тра-
гикомични ситуации, в кои-
то е попадал. Но понякога
има и такива, които могат
да бъдат изключително опас-
ни за здравето ни.

Êîãà òîêúò
å "áåçîïàñåí"?

За "безопасен" и непре-
дизвикващ абсолютно ни-
какви последици в човешкия
организъм се приема токът
до 0,05 mA и с напрежение
до 36 V. Когато електричес-
кото напрежение е по-висо-
ко от това, то се усеща от
човека. Обикновено има не-
гативен ефект върху тялото,
макар според лекарите да не
е възможен трагичен инци-
дент от токов удар до 20 тА.
Специалистите обаче пре-
дупреждават, че най-опасни-
ят ток е този, който е по-
висок от 20 mA. Естествено,
всичко зависи от организма
на жертвата. При децата под
5-годишна възраст и елект-
ричеството с по-ниско нап-
режение може да е опасно.

Çà êàêâî òðÿáâà
äà ñå âíèìàâà?

Когато електрическият ток
премине през човешкото тя-
ло, той предизвиква ответ-
на реакция, а последиците от
него често са необратими,
предупреждават специалисти-
те. По думите им това, до-
колко човешкият организъм
ще бъде засегнат, зависи от
продължителността на пре-
минаването му през тялото,
от големината на тока, как-
то и откъде точно ще мине,
т.е. кои органи ще засегне.

Ако човек извади късмет,
възможно е токът да преми-
не в затворена верига и да
не достигне до жизненоваж-
ни части от тялото. Въпре-
ки всичко в повечето случаи
той успява да разтърси ця-
лото тяло. От значение е и
средата - ако тя е течна, то-
кът често се оказва смърто-
носен. Поради това родите-
лите винаги повтарят на де-
цата си да не пипат контак-
тите и електрическите уреди
с мокри ръце. Същото важи
и за използването на сешо-
ара, докато човек все още е
в пълната с вода вана.

Êàêâè ñà
ñèìïòîìèòå?

Да не усети човек токо-
вия удар е практически не-
възможно, категорични са
медиците. Симптомите или
по-точно реакцията на ор-
ганизма е следствие от по-
сочените по-горе фактори.
При подобен инцидент мо-
же да се стигне до съкраща-
ване на мускулите, парали-
зиране на крайниците, изт-
ръпване, изпадане в безсъз-
нание и дори в кома, зат-
руднения в дишането, студе-
нина в пръстите на ръцете

ТОКОВИЯТ УДАР
може да е смъртоносен
Електрическата вълна може да парализира човек
или да го изхвърли на няколко метра назад
и краката, сякаш кръв не
достига до тях, и т.н. По-
сериозните случаи често за-
вършват със смърт.

Добре е да се знае обаче,
че токът има и забавено дей-
ствие. В този смисъл е много
грешно да се мисли, че ако
човек го е ударил ток и е оце-
лял, вече е вън от опасност -
електричеството може да пре-
дизвика съсирване на кръв-
та, което пък да доведе до
смърт, ако не се предприемат
съответните мерки. Ето защо
лекарите съветват в подобни
ситуации винаги да се звъни
на телефон 112 и да се изча-
ка екип на Бърза помощ.

Êàêâî äà ïðàâèì
ïðè òîêîâ óäàð?

Ако човек е сам вкъщи,
удари го ток и той изпадне
в безсъзнание, е повече от
ясно, че няма какво да се
направи. Но ако той остане
в съзнание и успее да осъз-
нае какво точно се е случи-
ло, първото нещо, което
трябва да направи, е да на-
мери начин да се отдели от
електрическото табло, кон-
такта или уреда, т.е. трябва
да прекъсне контакта с тока.
Възможно е той да отхвър-
ли човек назад, което е по-
добрият вариант. Тогава е
важно човек да се отдалечи
възможно най-много от мяс-
тото на инцидента и неза-
бавно да позвъни на теле-

фон 112, за да потърси ле-
карска помощ.

Êàê äà îêàæåì
ïúðâà ïîìîù íà
äðóã?

Ако човек стане свидетел
на такъв инцидент, отново
на първо място той трябва
да прекъсне контакта с елек-
тричеството (изключване на
бушона или издърпване на
щепсела с дървена пръчка),
като внимава и за себе си,
т.е. да не бъде повлечен във
веригата.

При докосването на тяло-
то (за да му бъдат разкопча-
ни дрехите или да му бъде
направен сърдечен масаж)
човек трябва да си сложи гу-
мени ръкавици и да увие ръ-
цете си в дебел плат. Ако на
улицата или в помещението
е мокро, трябва да се обуят
гумени ботуши. Или иначе
казано, използването на
изолиращи средства е задъл-
жително.

След като раненият бъде
измъкнат от примката на то-
ка, трябва да се провери не-
говото дишане, като при не-
обходимост се прави изкуст-
вено такова. При загуба на
съзнание и спиране на ди-
шането е необходим и сър-
дечен масаж.

Задължително е, ако пост-
радалият не е в съзнание, да
се потърси спешна лекарска
помощ. Докато дойде линей-

ката, се прави необходимото
пострадалият да бъде свестен.
Ако по време на инцидента
човекът е получил някакви
изгаряния, кожата трябва да
се наложи с нещо студено,
за да се облекчи болката.

Êàê äà ñå
ïðåäïàçèì?

Важно е да се внимава,
докато се работим с елект-
рически уреди и в среди с
наличие на ток с високо нап-
режение, за да се избегнат
потенциалните инциденти,
напомнят специалистите. То-
ва означава, че преди човек
да включи непознат елект-
роуред, трябва внимателно
да се запознае с инструкци-
ите за неговото ползване. В
никакъв случай не бива да
се ползват електроуреди в ба-
нята, в басейна или в сау-
ната. Проводниците на елек-
тричество не бива да се пре-
гъват, още повече ако същес-
твува риск и от тяхното на-
мокряне. Върху електроуре-
дите не бива да се поставят
чаши или други съдове с во-
да, нито влажни кърпи. Не
е желателно да се използва
неизправна техника. Ако
електроуредът пуска искри,
дими и се нагрява, трябва
незабавно да се изключи от
мрежата. Периодично се про-
верява дали електроуредите
са заземени. За да защитят
децата си от електрическия

ток, родителите не бива да
ги оставят без надзор. Доб-
ре е розетките на контакти-
те да се запушат със специ-
ални предпазители при на-
личието на дете под 5-годиш-
на възраст в дома.

Напрежението от 220
волта, използващо се в до-
машни условия, не е за
подценяване.То може да
нанесе сериозни нараня-
вания на човека - изгаря-
не, гърч, парализа на
крайниците, шок и дори
смърт.

Ïîëåçíè ñúâåòè
Ако след травмата, настъ-

пила вследствие на удар от
електричество, човекът диша,
но не може да дойде на себе
си, положете го по гръб и
повдигнете краката му под
ъгъл 30-40 градуса. Разхла-
бете дрехите и поднесете към
носа му тампон, натопен в
спирт или одеколон. Ведна-
га щом дойде в съзнание, му
дайте някаква течност, но не
и алкохол. След това - успо-
коително или обезболяващо,
в зависимост от това дали
само се е уплашил, или из-
питва и болка. Не го оста-
вяйте насаме, докато не дой-
де Бърза помощ, и бъдете го-
тови да предприемете реани-
мационни мерки (изкуствено
дишане и сърдечен масаж),
ако това се наложи.
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Парализата на Бел се характе-
ризира с внезапна поява на слабост
в лицевия мускул. И поради тази
причина половината от лицето на
пациента изглежда някак увиснало.
Усмивката е едностранна и окото
от засегнатата страна се съпротив-
лява при затваряне. Заболяването
е известно още и като парализа на
лицевия нерв и практически може
да се появи във всяка възраст.

Точната причина за появата на
тази парализа не е известна, но се
смята, че тя е в резултат на някакво
възпаление или оток на мускулите,
които контролират движението на
лицето. Възможно е да се появи след
вирусна инфекция, както и след ня-
каква травма.

При повечето хора парализата е
временна. Симптомите обикновено
започват и отзвучават в рамките на
няколко седмици, а пълното възста-
новяване настъпва след около 6 ме-
сеца. Само една малка част от паци-
ентите продължават да изпитват из-
вестен дискомфорт до края на живота
си. А в много редки случаи заболява-
нето може да се повтори.

Симптомите на парализата на
Бел включват увисване в ъгъла на
устата, намаляване и промени в ко-
личеството произведена слюнка, по-
вишена чувствителност към звук,
главоболие, болка в челюстта или
зад ухото, намалена способност за
вкус, промени в количеството про-
изведени сълзи и невъзможност за
затваряне на клепачите.

Природните методи за лечение на
парализата на Бел могат да помог-
нат за укрепване на лицевия нерв и
за намаляване на болката.

Ìàñàæ
Много пациенти, страдащи от то-

ва заболяване, намират облекчение
чрез помощта на масажите. За цел-
та обаче човек трябва да се обърне
за помощ към лицензиран масажист,
който има достатъчно опит в лече-
нието на това заболяване. В проти-
вен случай могат да бъдат нанесе-
ни по-големи щети и лицето да ос-
тане изкривено до края на живота.

Àêóïóíêòóðà
Този метод на терапия стимули-

ра нервите и мускулите на лицето.
С помощта на иглите могат да бъ-
дат подобрени всички симптоми.
Пациентите обаче трябва да са си-
гурни, че акупунктуристът има дос-
татъчно опит в лечението на пара-
лизата на Бел. В противен случай,
подобно на лошия масаж, неправил-
но поставените игли могат да увре-
дят допълнително нервите.

Âèòàìèí Â6
Обикновено този витамин се

свързва със здравето на очите и
здравето на нервната система, кое-
то го прави важна част от лечение-
то на парализата на Бел. Храните,
богати на витамин B6 (нахут, кар-
тофи, банани, шам-фъстъци, аво-
кадо, слънчоглед и сусамово семе),
ще защитят по естествен начин нер-
вите и мускулите на лицето.

Öèíê
Минералът е известен със способ-

ността си да лекува рани и да укреп-
ва имунната система. Добавянето на
богати на цинк храни към диетата
може да помогне на тялото да се из-
лекува от основното възпалително за-
боляване, което причинява парали-
зата на лицевите нерви. Човек с по-

Как се лекува парализа на Бел?
добен проблем трябва да се опита да
хапва повече спанак, боб, ленено се-
ме и тиквени семки.

Ðèöèíîâî ìàñëî
Известно е, че рициновото мас-

ло спомага за подобряване на кръ-
вообращението, предотвратява рас-
тежа на бактериите и поддържа лим-
фната система. Поставянето на ком-
прес с рициново масло може да по-
добри притока на кръв към засег-
натите области на лицето и така да
подпомогне оздравяването. С топ-
ло рициново масло може да се пра-
ви и масаж на лицето.

Óïðàæíåíèÿ
Намерете физиотерапевт, който

има опит в работата с пациенти с
парализа на Бел. Той може да ви
осигури персонализирани упражне-
ния за лице, които ще подобрят фун-
кцията на нервите и мускулите. Гим-
настиката за лицето обикновено
включва набръчкване на носа, ши-
роко усмихване, намръщена физи-
ономия и повдигане на веждите.

Åõèíàöåÿ
Тази билка също може да помог-

не за засилване на функцията на
имунната система и за намаляване
на възпалението. Трябва да се избе-
ре висококачествена тинктура от ехи-
нацея, от която да се приемат по 10
милиграма на килограм телесно тег-
ло в рамките на 10 дни. Това бързо
ще облекчи симптомите.

Òîïúë êîìïðåñ
Топла кърпа може да помогне за

намаляване на болката и диском-
форта, свързани с парализата на
Бел. Човек може да добави няколко
капки етерично масло (лавандула,
роза, иланг-иланг или лайка) вър-
ху топлата кърпа и да я използва
като компреса.
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Междуребрената неврал-
гия е патологичен процес,
засягащ нервните оконча-
ния. Тяхното възпаляване во-
ди до силна болка и може да
"изведе от релси" дори най-
големия здравеняк. Диском-
фортът може да се усети в
гръдната кост, което кара
много хората да си мислят,
че получават инфаркт. По-
често обаче болката идва
от гръбначния стълб и се
бърка с бъбречна колика.

Всяко ребро е обвито в 12
хиляди неврона. Проблемът
е, че при определени усло-
вия някои от тях могат да
бъдат прещипани и корен-
чета им да се възпалят. За
специалистите невралгията
е следствие от даден проб-
лем, т.е. първопричините
могат да бъдат различни -
травми, следоперационни ус-
ложнения, остеохондроза,
сколиоза, дискова херния и
т.н.

Освен това съществува
цял комплекс причини, кои-
то могат да допринесат за
развитие на заболяването.
Например заседналият на-
чин на живот, работа на те-
чение, вредните навици - ал-
кохолът и пушенето наруша-
ват кислородната обмяна в
нервните влакна. Предразпо-
лагащи фактори са и сър-
дечносъдовите заболявания,
както и захарният диабет. Те
водят до недостатъчно снаб-
дяване на нервите с кисло-
род, както и до дефицит на
витамини от групата В, ко-
ито се срещат при хронич-
ни заболявания на стомаш-
но-чревния тракт.

Невралгията може да въз-
никне и при изменения в
костната система, обуслове-
ни от хормоналните наруше-
ния при жените в менопау-
за. По-рано се смяташе, че
тази диагноза е проблем
преди всичко на възрастни-
те хора. Но сега лекарите я
поставят дори при юноши.
По статистика всеки втори
тийнейджър има проблеми с
гръбначния стълб, които
след време могат да прерас-
нат в междуребрена неврал-
гия или друго подобно за-
боляване.

Противно на всеобщото
убеждение, че остеохондро-
зата предизвиква междуреб-
рена невралгия, на практи-
ка това не е точно така. Спе-
циалистите обясняват, че та-
зи диагноза се характеризи-
ра с нарушения на прешле-
ните на гръбначния стълб,
които водят до рязко при-
щипване на нервите. С те-
чение на времето се офор-
мят специфични точки, кои-
то причиняват хронична
болка.

Втората по честота при-
чина за междуребрената нев-
ралгия са свързва с пробле-
ми във функционирането на
ребрено-прешленните стави.
Естествено, има и много
други заболявания, които
могат да доведат до непри-
ятната болка. Става дума за
сколиоза, преместване на
прешлените (спондилоза),
миофасциален болков синд-
ром, туморни заболявания и
други.

Ето защо, преди да се
пристъпи към всякакъв вид

Междуребрената невралгия
обича да се маскира
лечение, е важно да се уста-
нови основното заболяване.
Защото, както вече стана яс-
но, сама по себе си между-
ребрената невралгия може
да е само един от многото
симптоми на някакво по-се-
риозно заболяване.

По правило в остър пе-
риод на заболяването спе-
циалистите обикновено
назначават медикаменти,
които имат обезболяващо и
успокояващо действие. При
необходимост извършват
т.нар. новокаинова блока-
да. И, разбира се, предпис-
ват режим на легло в про-
дължение на няколко дни,
т.е. човек трябва да си по-
чива.

Човек обаче би могъл да
си помогне и самостоятел-
но чрез нанасянето на раз-
лични мехлеми и разтвори.
Те отпускат мускулите, подоб-
ряват обменните процеси и
предизвикват засилен при-
ток на кръв към проблемна-
та зона. В аптеката има ре-

дица такива гелове за маза-
не. След като го нанесе вър-
ху гръдния кош или гърба,
човек трябва да се увие в не-
що, за да се загрее. Могат
да се използват и компреси
с черен пипер, със синап или
с прополис. Те се поставят
на местата, в които човек
напипва точките на болка-
та.

За премахване на нато-
варването в областта на въз-
палените мускули специалис-
тите препоръчват носенето
на медицински корсет. Вед-
нага щом състоянието на па-
циента се подобри, те пред-
писват и физиотерапевтич-
ни процедури - ултравиоле-
тово облъчване, електрофо-
реза с новокаин, импулсни
токове и т.н. А също и игло-
терапия - между 8 и 12 се-
анса. Добър ефект оказват
инжекциите с витамини от
групата В, които са необхо-
дими за по-бързото възста-
новяване на влакната на
нервните окончания.

Ако по време на изслед-
ването се установи, че нев-
ралгията е свързана с пато-
логия на гръбначния стълб
или хипертонус на мускули-
те, се препоръчват масажи
или някакъв друг вид ману-
ална терапия, а също и ле-
чебна физкултура. Колкото
по-рано се обърне болният
към специалист, толкова по-
големи шансове има да се
справи с възпалението в на-
чален стадий. В противен
случай заболяването може да
се проточи със седмици и до-
ри с месеци.

На пациентите с между-
ребрена невралгия често се
препоръчва да посетят сана-
ториум, който предлага ка-
лолечение или радонови ба-
ни. Тези процедури не само
насищат организма с необ-
ходимите микроелементи ка-
то йод, калий, магнезий, но
и оказват разхлабващ и ус-
покояващ ефект върху опор-
но-двигателния апарат. Ле-
чебният курс обикновено

Болката в
гръдната кост
често се бърка с
инфаркт, а тази
в гръбначния
стълб - с
бъбречна колика
включва 10-15 бани, които
се правят през ден.

Добре е да се знае също
така, че при междуребрена
невралгия следва внимател-
но да се обмисли и храни-
телният режим. Например
болните от остеохондроза не
бива да се подлагат на гла-
дуване или разделно хране-
не. Като цяло на всички па-
циенти с невралгия се пре-
поръчват повече зеленчуци
и плодове, както и пшени-
чена каша, защото е богата
на витамин В. Полезни са
и млечните продукти, тъй
като са добър източник на
калций и магнезий.

Âàæíî å äà ñå çíàå
Междуребрената неврал-

гия се диагностицира доста
трудно. Навсякъде в тялото
ни има нервни окончания.
Болестта може да имитира
инфаркт, бъбречна колика,
заболяване на белите дробо-
ве и т.н. И обратното - изб-
роените болести също мно-
го често се определят като
невралгия от невнимателни
или недостатъчно компетен-
тни лекари. Пациентите мо-
гат дълго време да приемат
лекарства, които не са им
нужни, и по този начин да
навредят на здравето си.

Основни оплаквания
� При невралгия по принцип темпе-

ратурата не се повишава.
� Пациентите обикновено намират

комфортна и подходяща за тях поза, в
която се чувстват по-добре, но това води
винаги до изкривявания.
�При дълбоко вдишване, кашляне, ки-

хане или всякакво друго движение на тя-
лото болката рязко се засилва.
� Обикновено болният може сам да на-

пипа болката по хода на нерва - наред с
нея често се наблюдава изтръпване на
кожата под засегнатия нерв.
� Човек, засегнат от междуребрена нев-

ралгия, се оплаква най-вече от много силна

болка в гръдния кош или гърба в зависи-
мост от това в коя част е възпалението.
� Болката може да бъде много различна

- като парене, тъпа или остра, пациентът
може да я усеща през цялото време или
само понякога. Оттам идва и трудността в
диагностицирането на заболяването.
� Сред другите често срещащи се симп-

томи са изпотяването, зачервяването или
точно обратното - силна бледост на кожа-
та, намаляване на силата на отделните мус-
кули и т.н.
� В някои случаи хората се оплакват,

че през тялото им минава ток. Това по-
ражда  силна болка и чувство за страх.
� Пристъпът трае от няколко секунди

до няколко минути.
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Мопсът е куче, създаде-
но за мързеливци. Голяма
част от времето си това
куче с умилителна муцунка
и умни очи прекарва в лег-
нало положение, докато
кротко си похърква. Но то-
ва не означава, че мопсът
не обича движението, защо-
то той е голям любител на
игрите със стопанина си. Той
е дружелюбно куче, което
силно се привързва към чле-
новете на семейството и с
радост посреща гостите
вкъщи.

Èñòîðèÿ
От всички породи кучета,

създадени от човека, само
някои имат толкова богата
история, каквато има моп-
сът. Митове и легенди съп-
ровождат тези кучета още от
древни времена. Изображе-
ния на кученца с муцунки ка-
то на мопс са изрязани на
нефрит или украсяват кера-
мични съдове, датирани още
от времето на зараждането
на будизма. Древните индий-
ци са споменавали неведнъж
в литературни произведения
малки кученца с къса муцун-
ка. Но най-вероятно е моп-
сът да произлиза от китайс-
ки кучета, които са споме-
нати в древни китайски ръ-
кописи като ниски кученца
с къса муцуна и четвъртито
тяло.

В Китай съществували
кучета, които са били извес-
тни като Ха Па и Ло Цзе.
Тези две породи били поч-
ти еднакви, но Ха Па били
с по-дълга козина. Ло Цзе
притежавали характерната
за мопсове къса кадифена
козина. За разлика от пеки-
незите, които в Китай има-
ли ранг на императорски
култови и свещени кучета,
мопсоподобните Ло Цзе мо-
жели да живеят в домовете
на богаташи и аристокра-
ти. Само няколко предста-
вители на породата живее-
ли с императора и нямали
право да излизат от дворе-
ца. Тези кучета имали собс-
твени слуги.

Бръчките на лицето на
мопсоподобните кучета Ло
Цзе били сравнявани от ки-
тайците с йероглифи, които
носели таен смисъл. След ка-
то била установена търго-
вията между Китай и Евро-
па, мопсоподобните кучета
станали една от атракциите
на Стария континент. Смя-
та се че първите мопсопо-
добни кучета са пристигна-
ли с холандски кораб преди
400 години. Така те стават
любимци на европейските
монарси и аристократи. В
Холандия мопсът става из-
вестен като китайски мастиф.
През XVI век мопсът е по-
пулярно куче в Европа. Да-
мите от висшето общество
задължително трябвало да
имат мопс, който с грозно-
ватата си муцунка да под-
чертава женствената им кра-
сота. След като се появил в
Англия, мопсът станал най-
модерното куче за времето
си. С особен успех се прие-
мали странните звуци, кои-
то издава мопсът.

Ñòàíäàðò
Стандартът на породата

мопс е приет през 1888 го-
дина. Мопсът е четвъртито
и набито куче с компактно
тяло и добри пропорции при
развита мускулатура. Глава-
та е едра и кръгла. Муцуна-
та е къса и тъпа, без да е
чипа. Муцуната е с гънки,
които изглеждат като бръч-
ки. Очите са много големи,
кръгли, тъмни на цвят, с
кротък и блестящ поглед.
Ушите са малки и меки като
кадифе.

Съществуват две разно-
видности на формите на
ушите на мопса. Едните са
известни като розички - то-
ва са малки уши, които са
като издърпани назад, така
че се вижда вътрешността
им. Другият вид са така на-
речените уши-копчета, кои-
то плътно са прилепнали
към черепа и не се вижда
вътрешността им. Устата на
мопса е устроена така, че
има неправилна захапка.
Въпреки това, ако се виж-
дат зъбите при затворена ус-
та или ако стърчи езикът,
това се смята за недостатък.

Гръдният кош на мопса е
добре развит. Крайнците му
са силни, с лапи, които са с
черни нокти. Опашката е за-
вита така, че изглежда че ня-
ма как да бъде развита дори
със сила. Смята се за добре,
ако опашката е навита два
пъти. Козината на мопса е
тънка, гладка, къса и лъска-
ва. Мопсът може да бъде оц-
ветен различно, но винаги
е едноцветен. Винаги на му-
цуната има тъмна маска, а
също така има по-тъмни
петна на ушите, петно на
челото във вид на ромб или
пръстов отпечатък, както и
тъмна линия на гръбнака.
Съществуват сребристи, пя-
съчни, кафяви и черни моп-
сове. Идеалният размер на
мопса е от 6 до 8 килогра-
ма.

Ãðèæè
Козината на мопса тряб-

ва да бъде разресвана вед-
нъж седмично с гребен от не-
ръждаема стомана. Това спо-
мага за красивия вид на
мопса и намалява козината
по пода на жилището ви. Но
по време на смяната на ко-
зината мопсът трябва да бъ-

де разресван по-редовно.
Мопсът обича да го решат
и с нетърпение очаква тази
процедура. Мопсът се къпе
веднъж месечно. Необходи-
мо е редовно да почиствате
гънките на муцуната, тъй ка-
то те са магнит за бактери-
ите. Те лесно проникват в
гънките, докато мопсът се
храни, освен това в гънките
се събират сълзите, които се
отделят от слъзния канал на
очите на мопса.

Ако редовно чистите гън-
ките на муцуната на мопса
си, това ще ви спести неп-
риятности, породени от ин-
фекции и съпроводени от
неприятна миризма. Може
да се използва лосион за по-
чистване на бебешка кожа.
Леко се повдига кожата на
гънката и се почиства с па-
муче, натопено в лосион за
почистване. Може да нама-
жете с тънък слой вазелин
гънките над носа, за да за-
щитите чувствителната зона.
Добре е да почиствате гън-
ките на муцуната поне вед-
нъж седмично. Въпреки че
мопсът няма нужда от голя-
мо физическо натоварване,
все пак той трябва да бъде
разхождан всеки ден и да от-
деляте време за игри с него.
Освен това трябва да пази-
те мопса от прегряване и да
не го излагате на течение и
прекомерна влага.

Îáó÷åíèå
Мопсът е умно куче, но

може да прояви своенрав-
ния си характер. Обучение-
то е по-скоро възпитание,
тъй като малкото кученце
може да прояви голям инат,
ако не го поощрявате редов-
но с лакомства и похвали
дори при най-малкия му ус-
пех. Постепенно лакомство-
то може да бъде напълно из-
местено от похвалата. Моп-
сът трябва да се обучава
още от съвсем малко кучен-
це - на около 3 месеца. Обу-
чението се провежда два пъ-
ти дневно, преди хранене
или 3 часа след хранене.
Мопсът изпълнява коман-
ди само ако усеща, че сто-
панинът му се отнася към
него с необходимото уваже-
ние и любов.

Õðàíåíå
Мопсът не трябва да се

храни със сърца на живот-
ни, както и с месо с муску-
ли, тъй като това сериозно
затруднява храносмилането
му. Мопсът се храни със су-
ха храна - около 100 грама
дневно за възрастно живот-
но. Добре е да се допълна
сухата храна с растителни
продукти, които са любими
на мопсовете. Мопсът оби-
ча сурови плодове и зелен-
чуци, може да допълвате ме-
нюто му със сварено крехко
месо и дробчета от птици.

Може да давате веднъж
седмично малко парченце
пълнозърнест хляб с мас-
ло. Водата на мопса тряб-
ва винаги да е със стайна
температура. Не хранете
мопса си на пода, трябва
винаги да го храните в ку-
пичка, защото иначе ще се
научи да яде всичко, което
е на пода или на земята.
Не се препоръчва да се хра-
ни с пържено, сладко, маз-
но, пушено и солено. Доб-
ре храненият мопс при
прокарване на ръка по реб-
рата има достатъчно под-
кожна мазнина, че ребрата
да не се усещат.

Çàáîëÿâàíèÿ
Сред най-разпростране-

ните заболявания са затлъс-
тяването, тъй като предста-
вителите на тази порода са
склонни към преяждане. За-
това трябва постоянно да
следите теглото на любиме-
ца си и да го предпазите от
затлъстяване. Мопсът е
склонен към инфекции, ко-
ито се развиват в гънките
на муцуната му. Често куче-
тата с прекалено плоска му-
цуна страдат от прекалено
близо разположени един до
друг зъби, затова те посто-
янно трябва да бъдат почис-
твани, за да се избегнат за-
болявания на зъбите и вен-
ците.

Мопсът страда от респи-
раторни заболявания и има
сериозни проблеми с диша-
нето. Тези проблеми се про-
явяват най-силно при жега,
при студ и при влага. Ако
мопсът е със затруднено ди-
шане при такива условия, е

по-добре да намалите време-
то на извеждане на люби-
меца си, докато условията
навън станат по-нормални
за него. Мопсът може да
страда от епилепсия, а съ-
що така и от енцефалит, кой-
то е генетично заболяване
и обикновено завършва с
фатален край. Някои моп-
сове имат сезонна алергия
и кихат постоянно, докато тя
отмине.

Ëþáîïèòíè ôàêòè
В древността мопсоподоб-

ните кучета в Китай са но-
сели нашийници с камбан-
ки. Тази мода се е завърна-
ла през XVII век и мопсове-
те от гравюри и статуетки
са изобразени с нашийни-
ци с камбанки. През XVI век
мопсът е бил известен в Ев-
ропа с прякора будоарно ку-
че, тъй като се използвал от
богатите дами да ги топли в
будоара им, който обикно-
вено не се отоплявал с ка-
мина. По времето на френ-
ския император Наполеон
мопсът е бил много попу-
лярна порода сред аристок-
рацията. Съпругата на На-
полеон Жозефина никога не
се разделяла с мопса си Фор-
туна и го използвала, за да
изпраща в нашийника му
любовни писма до импера-
тора.

Íåäîñòàòúöè
Сред недостатъците на ку-

четата от породата мопс е
тяхната прекомерна доверчи-
вост към непознати. Зато-
ва, ако пускате кучето си да
тича без повод, е добре от
малко да го научите да не
взима храна от непознати
хора. Това може да ви спес-
ти много неприятности.
Сред недостатъците на моп-
са е фактът, че докато спи,
той доста хърка. Мопсът
предпочита да спи в легло-
то на стопанина си. Дори
да се опитвате постоянно да
го научите да спи в своето
легло, той постоянно ще се
опитва да завладее леглото
ви. Тъй като по време на
смяната на козината моп-
сът отделя много косми, той
не се препоръчва за хора с
алергии към кучешка кози-
на.

Мопс
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Нумеролозите смятат, че
в зависимост от рождена-
та дата за всеки от нас Все-
лената е подготвила важни
уроци, които той трябва да
научи. Вижте какво тряб-
ва да научите през този жи-
вот според рождената да-
та. За да разберете посла-
нията на това тълкуване,
съберете рождения си ден,
месец и година, полученото
число редуцирайте до едно-
цифрено.

1. Èíäèâè-
äóàëèçàöèÿ

Трябва да се научите на
независимост и възможност
да вършите всичко сами. Уве-
личете силата си. Употребя-
вайте ума си за творчество и
измисляйте нови и оригинал-
ни методи. Отхвърляйте ог-
раниченията, помагайте, но
без да губите индивидуал-
ността си. Водете, контроли-
райте, напътствайте.

Трябва да развивате тяло-
то и духа си до най-висша
степен. Ще имате добри въз-
можности, когато станете не-
зависим там, където се на-
мирате, и ще спечелите бър-
зо издигане до водачество.

Апелът на единицата е
повече към индивида, откол-
кото към тълпите. Елемен-
тът му е огън - той вдъхно-
вява. Най-добре се чувства
на север.

2. Ñäðóæàâàíå
Научете се да забравяте

себе си и следвайте водачес-
твото на други. Трябва да сте
миротворец и дипломат.

Трябва да работите вни-
мателно и търпеливо, до
най-дребните подробности,
воден от идеята за служене
и сътрудничество. Не тряб-
ва да търсите лични похва-
ли или признателност. Счи-
тайте за важни благостта,
красотата и чувствата на
другите.

Трябва да имате прияте-
ли и да сте им верен. Бъде-
те постоянен и търпелив,
служете и почитайте. Нау-
чете добре закона за даване
и взимане. Ще намерите
шанса си в дипломацията и
между многото приятели, ко-
ито ще изнесат борбата вмес-
то вас.

3. Ñåáåèçðàçÿâàíå
Трябва да се научите да

давате свободно и радостно
от себе си. Култивирайте об-
ществените връзки и бъдете
винаги полезен и приятен.
Трябва да станете безценен
чрез способностите си, да
пръскате светлина в тъмни-
ната.

Научете се да изразявате
себе си чрез изкуство и кра-
сота, приятност и радост.
Ще намерите шанса си в по-
леката страна на живота.
Свързвайте се с обществото
и вършете приятни неща.
Търсете работа, която ви да-
ва възможност да се изра-
зите артистично. Използвай-
те всеки случай да говорите,
пеете, играете или пишете.

 4. Îðãàíèçàöèÿ
Обръщайте сериозно вни-

мание на дълга си. Този жи-
вот рядко включва пътешес-
твия или разширение. Нау-

Какво трябва да научите
през този живот?

чете се да служите и произ-
веждате. Трябва да се издиг-
нете над всяко привидно ог-
раничение, да усъвършенст-
вате това, което вършите.

Ще намерите шанса си в
задълбочаването, а не в раз-
нообразието. Ще имате въз-
можност да поучавате оне-
зи, които са по-малко нап-
реднали от вас. Този път да-
ва условия за големи пос-
тижения. Търпение, стабил-
ност ще донесат награда за
усилията.

5. Ñâîáîäà
Трябва да очаквате чести

промени, разнообразие, пъ-
туване, изненади. Научете се
правилно да употребявате
свободата си. Учете езици и
разбирайте всички прослой-
ки и всички положения на
хората. Трябва да сте буден
и да схващате новото и
прогресивното. Необходимо
е да се приспособявате към
необикновени условия, да
упражнявате изобретател-
ност и да следвате от разни
ъгли развитието си.

Постоянно търсете новото
и неопитаното, като се полз-
вате от всеки опит. Ще наме-
рите шанса си далеч от утъп-
кания път, ако се научите да
се освобождавате от излиш-
ните неща и да не оставате
на едно място. Ще растете,
като се приспособявате към
промяната и несигурността.

6. Íàãëàñà
Научете значението на от-

говорността. Изглаждайте
нехармоничните условия и
положения в своя живот и в
живота на другите, с които
сте в контакт. Трябва да слу-
жите радостно, добре и ти-
хо, учейки се как да балан-
сирате противоречията. Не-
обходимо е да се справите
със семейните проблеми и
да понесете много от товара
на плещите си, облекчавай-
ки по-слабите си събратя.
Служете радостно и давайте
духовна и материална подк-
репа, където се изисква.

Поддържайте идеалите си
през целия си живот, но без
да ги натрапвате на други-
те. Бъдете в служба на хо-
рата духовно и материално.

7. Ìúäðîñò
Самота. Трябва да проу-

чите силата на дълбокия ум-
ствен анализ, да търсите
мъдростта и скритите неща.
Да се развиете вътрешно, за
да станете добър съветник
или свещеник. Научете се да
бъдете сам, без да сте само-
тен. Работете върху теории
и принципи и постепенно
увеличавайте багажа на по-
лезните си знания. Не тряб-
ва да се занимавате с тру-
пане на материални блага.
Приложете духовните зако-
ни към материалните проб-
леми.

Почивайте, учете, раз-
мишлявайте, бъдете тих и
опазвайте себе си. Не тряб-
ва да търсите сътрудничест-
во и водачество. Научете се

да разбирате невидимия свят.
Ще намерите шанса си в то-
ва, което ви се поднася, а
не в онова, което вие тър-
сите в тихи места, далеч от
шума и смущението.

8. Ñèëà -
ìàòåðèàëíà
ñâîáîäà

Вие сте роден за света на
търговските деятелности.
Налага се да култивирате
широк мироглед и отричане
на всякакви ограничения.
Занимавайте се с практич-
ни и материални неща и се
откажете от мечти, блянове
и непрактичност. Разбирай-
те законите, които управля-
ват парите - събирането им,
силата им, ползата им. Шан-
сът ви е между богати усло-
вия и хора.

9. Óíèâåðñàëíîñò,
áðàòñòâî ìåæäó
õîðàòà

Научете се да бъдете ис-
тински човеколюбец и бла-
готворителен работник. Оби-
чайте хората и им служете.
Напуснете всички предраз-
съдъци на места, раси, съз-
навайки основното право на
всички хора. Очаквайте да
бъдете полезен и да се отка-
жете от лични амбиции и
притежания, ако общото бла-
го го изисква.

Привличайте всичко, не
дръжте нищо. Никъде не се
установявайте, считайте све-

та за свое огнище. Научете
закона на изпълнението, за-
щото това е краят на една
серия от посвещения. Да-
вайте любовта, съчувствие-
то и помощта си щедро.

10. Îòêðîâåíèå
Издигнете всичко до по-

лета на вдъхновението. Тряб-
ва да сте опора, развивайки
таланта да покровителства-
те и да търсите разкриване-
то на нови принципи. Изс-
ледвайте мистицизма и го
доведете до най-висша упот-
реба. Доверете се на интуи-
цията си и вярвайте в най-
висшето ръководство. Бъде-
те буден да разбирате пос-
вещението и откровението,
което трябва да дойде на све-
та. Избягвайте да пестите
пари. Вдъхновявайте чрез
примера си, живейте с ис-
тината, която ви се откри-
ва. Ще намерите шанса си
в проповядване на словото,
било то духовно, откривател-
ско или артистично.

11. Ìàòåðèàëèçè-
ðàùèÿò ãîñïîäàð

Научете се да служите.
Употребявайте силите си ра-
зумно и само от духовен и
идеалистичен ъгъл. Съчетай-
те полезното и практичното
с красивото и въздигащото.
Поставете строителството и
организацията на социална
основа. Ще имате възмож-
ност да реализирате мечта-
та за мир, любов, щастие,
работа и напредък.

От "Розали"
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òà íà ìåæäóíàðîäíàòà ñöåíà
От стр. 8
говия турски колега Мехмет
Акарджа, с когото имат общо
четири официални срещи.
При едно от посещенията си
в Турция главният прокурор
се видя лично и с Реджеп Ер-
доган. В този тип междудър-
жавни отношения няма ни-
каква конспирация, най-мал-
кото защото във времена, в
които Турция се явява пос-
ледната преграда пред мили-
оните мигранти, търсещи нов

живот в Европа, интересът на
страната изисква български-
те власти да са проактивни и
да имат добър диалог със съ-
седите. Фактът, че Турция из-
пълнява ангажиментите си и
миграционният натиск по
границата с България е поч-
ти нулев, показва смисъла на
тези тесни контакти.

А само преди дни стана
ясно, че именно по предло-
жение на турската и българс-
ката прокуратура бе учреден
Работен форум на главните
обвинители на балканските
държави. Защото не е нужно
да си експерт по сигурността,
за да си наясно, че във вре-
мена, в които престъпността
и тероризмът не познават
граници, добрите контакти
между разследващите ги ор-
гани имат ключово значение
както за установяване на
престъпници и терористи, но
така също и за превенцията
от тях. И тъкмо защото Ца-
царов е наясно с това, в рам-
ките на мандата си той обър-
на внимание на сътрудничес-

твото със страни, които са
особено чувствителни на те-
ма "Сигурност", като Израел
и Китай. Както и с много дру-
ги, като Виетнам и ОАЕ, с
които по различни причини
страната ни има традицион-
ни или новоустановени отно-
шения. Защото понякога ед-
на на пръв поглед рутинна
спогодба между две държави
може да се окаже ключова при
решаването на казуси, които
често попадат в графата "кон-

сулски въпроси", а всъщност
се отнасят до конкретни чо-
вешки съдби и тези на тех-
ните близки и семейства.

През целия си мандат на
главен прокурор Сотир Ца-
царов не спря да сътрудничи
с европейските партньори на
страната и с европейските ин-
ституции, които по силата на
общностното право имат спе-

цифични отношения с про-
куратурата. И заради това бя-
ха напълно логични неотдав-
нашните визити на Цацаров
и Гешев в централата на "Ев-
роджъст" в Хага и посеще-
нието им в Германия. И по-
неже преди да бъде избран за
обвинител №1 през 2012 г.
Сотир Цацаров бе съдия,
важно е да се отбележи раз-

говорът му с председателя на
Федералния върховен съд на
Германия Бетина Лимперг.
Още повече че тази среща със
сигурност е предизвикала за-
вист из нечии кабинети в Съ-
дебната палата у нас.

А ако за някого е изне-
надващо, че докато бе обект
на всевъзможни атаки, на-
сочени срещу независимост-
та на прокуратурата, изпъл-
нявайки основните си задъл-
жения, сред които осигуря-
ването на възможност за
професионална работа на
разследващите, нейният ръ-
ководител е успял да издиг-
не държавното обвинение и
на международната сцена, то
вероятно не се е запознал с
професионалната биография
на главния прокурор. А от
нея става ясно, че още като
председател на Окръжния съд
в Пловдив Сотир Цацаров е
бил наясно, че успешното
правосъдие на 21-ви век е
невъзможно без успешно меж-
дународно сътрудничество.

Що се отнася до конкрет-

ните резултати - без да бро-
им решенията по казуси ка-
то този с Желяз Андреев или
Гергана Червенкова, светка-
вичния арест на изверга Се-
верин в Германия и връща-
нето му у нас броени часове
след жестоко убийство на
Виктория в Русе, отвъд дори
историческия край на мони-
торинга на ЕК над българс-
кото правосъдие, то има и
много други примери, зася-
гащи отделни човешки съд-
би, в които Цацаров е пос-
тигнал позитивни резултати
с "тиха дипломация".

Поради естеството на ин-
формацията, с която един гла-
вен прокурор борави, те ос-
тават между кориците на сек-
ретните папки, но признани-
ето за държавното обвинение,
постигнато в последните се-
дем години, е нужната осно-
ва, върху която българската
прокуратура стъпва със само-
чувствие на уважаван и рав-
ностоен партньор на между-
народната сцена.

От "Правен свят"

Домакин на една от срещите с ръководствата на българските прокуратура
и специални служби във Вашингтон бе Тим Морисън (на снимката между
Цацаров и Гешев), член на Съвета по сигурността на Белия дом и съветник

на президента Доналд Тръмп

Иван Гешев при предишното му посещение в САЩ, където разговаря
с Дейвид Боудич, зам.-директор на ФБР

Сотир Цацаров обсъди случая с Желяз Андреев с американския си колега Джеф Сешънс, който при визитата си у
нас бе в качеството си на американски министър на правосъдието

Сотир Цацаров разговаря с Бетина Лимперг, председател на Федералния върховен съд на Германия Сотир Цацаров на няколко пъти се среща и със сръбския си колега Загорка Доловац
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Мариана Павлова е
дамата с най-нисък глас
на планетата. Тя е втората
българска народна певица
с рекорд в Книгата на
Гинес, след като през
есента на миналата годи-
на пловдивчанката Смиля-
на Захариева би рекорда
по гласовитост с нейната
интерпретация на народ-
ната песен "Излел е
Дельо хайдутин", съобщи
сайтът "Импресио".

Мариана Павлова е от
Смолян, но живее в
Лондон. Още в първото си
изявление за пресата
каза, че се гордее, че е
българка и че винаги се
представя като българка и
родопчанка. Тя е дъщеря
на обичаната родопска
народна певица Христина
Лютова. През годините е
пяла в много музикални

Ðîäîï÷àíêàòà Ìàðèàíà Ïàâëîâà å æåíàòà
ñ íàé-íèñúê ãëàñ íà ïëàíåòàòà

Днес Столична библио-

тека навършва 91 години
от създаването си. По то-

зи повод културната инс-

титуция  предлага на всич-

ки софиянци и гости на
столицата да станат част
от следните събития:

Интерактивно студио

Алтернативно пространс-
тво за неформално образо-
вание и знания, където кни-
гите и четенето се съчета-
ват с нови активности и иг-
ри.  В студиото децата ще
могат с 3D очила да се раз-
хождат из музеи, галерии и
исторически места; да слу-
шат концерти и да посеща-
ват детски театрални поста-
новки; да рисуват и да съз-
дават 3D анимации; имат ин-
тернет достъп до Scratch
програмиране и програми
за проектиране на обекти и
създаване на "продукти" от
поколението Digital native

Áèáëèîòåêàòà íà Ñîôèÿ îòáåëÿçâà 91 ãîäèíè îò ñúçäàâàíåòî ñè

Âòîðà áúëãàðñêà íàðîäíà ïåâèöà

формации: работила е с
Надка Караджова в квар-
тет "Славей", в ансамбъл
"Родопа" в Смолян, в
"Космическите гласове",
"Драгостин Фолк Нацио-
нал", "Големите български
гласове", в Каба трио
"Родопея" и др. "Била съм
с нисък глас през целия
си живот. Гласът с години-
те зрее и става по-хубав -
по-мек. С работата и с
техниката може да се
постигнат по-хубави и по-
големи височини, както и
по-хубави и по-ниски
тонове", каза певицата.
Композиторът Стефан
Драгостинов е автор на
композиции, специално
съобразени с контраалта
й. Кандидатурата на
певицата за "Гинес" е
първата в историята на
Книгата на рекордите за

най-нисък женски глас на
планетата. Всъщност
призът се забавя почти
година, след като през
февруари 2018-а не й
признават рекорда поради
липса на свидетели, които
да удостоверят, че не е
взимала стимуланти за
ниския си глас. Но както
се казва, по-добре късно,
отколкото никога - името
Мариана Павлова вече е
записано в Книгата на
рекордите като най-ниския
женски глас на планетата.

По време на записа
Мариана трябвало да
започне от произволен тон
и без въздух, на полутоно-
ве, да стигне до тона, за
който кандидатства - си
бемол на контра октава.

Честито на българката
и гордата родопчанка
Мариана Павлова! ç

(цифровите аборигени), ко-
ето познава света предим-
но през интернет и не мо-
же да живее без мрежата.
Студиото е подходящо за ли-
ца от 7- до 15-годишна въз-
раст, а 3D очилата - над 12-
годишна възраст. Събитие-
то започва днес от 12 часа

"Непоказвани
оригинали от
Румен Скорчев"

Графики на проф. Румен
Скорчев от фонда на Столич-
на библиотека. Ще бъдат
представени 15 картини от ци-
къла с илюстрации по про-
изведения на А. С. Пушкин,
създаден през 1981 г., и "Ро-
допчанка", рисувана през
1962 г. още докато художни-
кът е студент в Художестве-
ната академия, която е даре-
ние от съпругата му Ели Скор-
чева. Графиките ще могат да
се видят до 1 ноември.

"Непоказвани изда-
ния от личните биб-
лиотеки на видни
личности"

Изложбата ще предста-
ви книги с автографи от
личните библиотеки на Кон-
стантин Стоилов, Кирил
Христов, Петко Тихолов,
Васил Пундев… и непоказ-
ваните получени през пос-
ледната година дарения,
като Константин Иречек
"История на българите",
първо издание на немски
език, което излиза еднов-
ременно и на чешки, "Веда
словена" на Стефан Верко-
вич, т. 2 първо издание. Ек-
земплярът е специално
подвързан и надписан за
д-р К. Стоилов, Братя Ми-
ладинови "Български на-
родни песни", първо изда-
ние 1861 г., Загреб, списа-

ние "Читалище", издание на
българското читалище в
Цариград, година първа,
1870, дипломата на К. Сто-
илов от Хайделберг и др.
На събитието ще присъст-
ва правнукът на Констан-
тин Стоилов - Константин
Чипев. Изложбата отваря
врати днес от 11,30 ч. в

Мраморно фоайе на пар-
тера.

От Дигиталния център
предлагат безплатно копи-
ране и сканиране до 5 стра-
ници. 24 октомври ще бъде
Ден на отворените врати и
всички желаещи ще полу-
чат безплатни едногодишни
читателски карти. ç

Âõîä ñâîáîäåí çà ïóáëèêàòà íà
Ñåäìèöàòà íà ðóñêîòî êèíî

Вход свободен е обявен за Седмицата на
руското кино в България. Прожекциите в рам-
ките на проявата, превърнала се в традиция
през последните години, ще зарадват цените-
ли в София до 29 октомври и в Пловдив от 25
до 31 октомври, съобщи КРОСС.

Церемонията по тържественото откриване
на събитието в столицата се състоя в голямата
зала на Руския културно-информационен цен-
тър (ул. "Шипка" 34).

Публиката има възможност вчера да гле-
да филма "Бик" (2019), а също така да се
срещне с режисьора Борис Акопов и Сергей
Двойников - един от актьорите, снимали се
в лентата, уточни за ДУМА ръководителят на
отдел "Култура и кино" в РКИЦ Владимир
Ястреба.

В представителната делегация, която ще гос-

тува в България по повод Седмицата на руско-
то кино, е и Никита Волков - изпълнителят на
главната роля в "Чернова" (2018).

Прожекцията (на режисираната от Сергей
Мокрицки фантастична творба по едноименния
роман на Сергей Лукяненко) в София е на 24
октомври, а в Лъки Дом на киното (ул. "У. Глад-
стон" 1) на 25 октомври ще даде началото на
филмовите дни в Пловдив.

Почитателите на седмото изкуство ще имат
възможност да се запознаят и с Евгений То-
рес - режисьора на "Трудностите на оцелява-
нето" (2019).

Лентата ще бъде показана в РКИЦ в петък,
а в Града под тепетата - в събота.

Комедията "Любовници" (2019) ще разсми-
ва зрителите в столицата на 26 октомври, а в
Пловдив на 28-и.

"Газ" (2019) ще очаква киномани в неделя в
София, а във вторник и в Лъки Дом на киното.

"Аз отслабвам" (2018) ще може да се гледа в
понеделник в РКИЦ, а в сряда ще гостува в
Европейската столица на културата 2019, къде-

то на 27-и ще се насладят и на "Бик".
"Вечният живот на Александър Христофо-

ров" (2018) на 29 октомври ще е финален щрих
за Седмицата на руското кино на "Шипка" 34,
а другия четвъртък и на ул. "У. Гладстон" 1 в
Пловдив.

Специално за зрителите у нас всички фил-
ми ще са с български субтитри, подчерта Вла-
димир Ястреба.

И добави, че проектът се реализира като
част от честването на 140-годишнината от ус-
тановяването на дипломатическите отношения
между двете държави, а сред целите му са
развитие на международното културно сътруд-
ничество и укрепване на връзките ни в об-
ластта на киното.

Организаторите на филмовата седмица са
Министерството на културата на Русия, посол-
ството на Руската федерация в България, пред-
ставителството на "Россътрудничество" в стра-
ната ни - Руският културно-информационен цен-
тър в София, продуцентската компания Fest-
Film, както и "Вяст плюс". ç

ïîïàäíà â "Ãèíåñ"
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Според съобщения на
руски медии руска военна
полиция е започнала да
патрулира в Северна
Сирия, след като влезе в
сила руско-турското
споразумение, даващо на
кюрдските бойци 150 часа
да се изтеглят от почти
цялата зона по протеже-
ние на североизточна
граница на Сирия с Тур-
ция, предаде АП.

Интерфакс се позовава
на изявление на руската
военна полиция, в което
се казва, че патрулите са
започнали на североизток
от град Манбидж. Междув-
ременно руската телеви-
зия съобщи за конвой на
руската армия, насочващ
се към град Кобане.

Според споразумение-
то силите на Русия и на
сирийското правителство
трябваше да започнат да
навлизат в района вчера
по обед, за да гарантират
изтеглянето на кюрдските

Åðäîãàí çàÿâè, ÷å ÑÀÙ íå ñà
èçïúëíèëè âñè÷êèòå ñè îáåùàíèÿ
çà âðåìåííîòî ïðèìèðèå

Ðóñêà âîåííà ïîëèöèÿ çàïî÷íà äà ïàòðóëèðà
â çîíàòà çà ñèãóðíîñò â Ñèðèÿ

Íàêðàòêî

:

Каталунски дeмонстранти изливат
течен сапун във фонтан, за да
може полицаите да се подхлъз-
ват, докато ги пъдят от центъра
на Барселона. Същевременно

един човек е загинал и двама са
изчезнали след проливните

дъждове в Каталуния. Тялото на
мъж е било намерено на морския

бряг до Аренс де Мар няколко
часа след като бил обявен за

изчезнал от съседен град.
Дъждовете са причинили прекъс-
вания на електроснабдяването,

които са засегнали около 20 000
души. Около 40 шосета в региона
са прекъснати, а няколко реки са

излезли от коритата си и са
залели околните улици.

Åâî Ìîðàëåñ óâåëè÷àâà øàíñîâåòå ñè
íà ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè â Áîëèâèÿ

Нови протести имаше в
Ла Пас в Боливия, предаде
Ройтерс. Протестите бяха
пред хотел в града, в който
избирателната комисия
продължава да обработва
протоколите от първия тур
на президентските избори,
произведени в неделя.

При обработени 97 про-
цента от протоколите пред-
нината на досегашния ли-
дер Ево Моралес пред ос-
новния му опонент Карлос
Меса се увеличава. Мора-
лес вече има 45,98 процен-
та, а Меса - 37,41 процен-
та.

Разликата между двама-

Снимки Пресфото БТА

та е 9,42 процента. Това е
малко под 10-те процентни
пункта разлика, нужни, за
да се избегне втори тур
между двамата.

За да бъде избегнат то-
зи втори тур, кандидатът на-
чело на първия тур трябва
да има или абсолютно мно-
зинство, или най-малко 40
процента и 10 процентни
пункта разлика пред оста-
налия на второ място.

Заради бавното пребро-
яване на бюлетините се по-
родиха съмнения, че има
опит да се манипулират ре-
зултатите от първия тур, за
да се избегне втори тур. ç

Елитни части
на френската полиция аресту-
ваха мъж, който се беше
барикадирал в археологическия
музей на южния френски град
Сен Рафаел и крещеше
заплахи. Мъжът нахлул в
сградата на музея през нощта
срещу сряда. Той написал на
арабски заплашителни надписи
по стените на сградата, която е
исторически паметник. Един от
надписите гласял: "Музеят ще
се превърне в ад". Полицията
получила сигнал в 5,30 ч. и
веднага пратила елитните си
части.
Засега мотивите на задържания
са неизвестни.
Италианската
финансова полиция
заяви вчера, че е конфискува-
ла луксозна вила на свързван
с мафията бизнесмен от
сферата на общественото
благоустройство, известен като
"краля на бетона".
Бенедето Валенца имал
монопол в сферата на общест-
веното благоустройство
благодарение на закрилата на
сицилианската мафия "Коза
ностра", заяви финансовата
полиция. Отнет му е имот с 22
стаи на стойност 4 млн. евро,
включващ басейн и 15 дка
парк в Партинико, град близо
до Палермо.
Валенца е описан като човек
"със значително криминално
досие", свързан с мафиотските
фамилии Витале и Бруска, и
чиито активи през 2001 г.
отново са били конфискувани
за връзки с мафията.
Японският император
Нарухито
и съпругата му Масако дадоха
банкет в императорския дворец
в центъра на Токио за около
400 гости, сред които чуждест-
ранни монарси, държавни глави
и високопоставени особи от
страната и чужбина. Часове по-
рано се състоя церемонията по
възкачването на престола на
126-ия император на най-
старата наследствена монархия
в света, която според историци
датира от 1500 години.
Гостите получиха като подарък
бонбониери с емблема,
изобразяваща императорската
хризантема и феникс. Тези
подаръци са традиция за
банкетите в чест на японския
монарх още от времето на
ерата Мейджи (1868-1912 г.).
Английска компания
предлага годишен хонорар от
4000 британски лири за
тестване на пантофи. Офертата
идва от марката "Бедруматле-
тикс". Изпитателят на пантофи
трябва да е сигурен, че
артикулите са удобни и държат
топли нозете. Тестовете ще се
провеждат 2 дни в седмицата,
като ще има и бонус безплатни
чехли от компанията. Ще бъдат
изпробвани най-различни
модели - с подметки от мемори
пяна, тип мокасини или
класически пантофи с подплън-
ка от изкуствена кожа. От
компанията намекват, че
предлаганата работа може да
се стори като осъществена
мечта за мързеливци - да не
пипваш нищо по цял ден, да ти
плащат, а ти в замяна само да
обуваш пантофи. За предпочи-
тани кандидати за поста
компанията ще счита хора с
хронично студени крака.
Заявки на желаещите ще се
приемат до 18 ноември.

Руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп
Ердоган наложиха своя мир в Северна Сирия, пише френският в.
"Фигаро" по повод постигнатата договорка между президентите за

Сирия след продължили 6 часа преговори в Сочи.

Боливийският президент Ево Моралес говори на среща с делегати на
Организацията на американските държави (ОАД) в президентския

дворец в столицата Ла Пас. Самият Моралес досега не е коментирал
изхода от първия тур, но се очаква по-късно да даде пресконференция.

бойци на 30 км от турско-
сирийската граница.

Договорката, постигна-
та между турския прези-
дент Реджеп Ердоган и
руския му колега Влади-
мир Путин, позволява на
Турция да установи конт-
рол над районите, които
завзе този месец в Севе-
роизточна Сирия. Анкара
предприе операция срещу
кюрдските бойци от Сили-
те за защита на народа в
Сирия, които нарича
терористи и твърди, че са
свързани с бунтовниците
от Кюрдската работничес-
ка партия в Турция, посоч-
ва АП.

Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган
заяви, че САЩ не са
изпълнили изцяло обеща-
нията си в рамките на
споразумението между
Анкара и Вашингтон от
миналата седмица за
временно прекратяване на
турската офанзива в

североизточна Сирия.
"САЩ не изпълниха всички
свои обещания. Ако тръг-
нем на отстъпки, ще
отворим пътя за терорис-
тичната организация",
заяви Ердоган, цитиран от
турската телевизия Ен Ти
Ви.

Това изявление е
първата реакция на Анка-

ра след изтичането на
120-часовия срок във
вторник в 19.00 часа по
Гринуич, даден на кюрдс-
ките милиции да се изтег-
лят от североизточна
Сирия, съгласно споразу-
мението между Турция и
САЩ за прекъсване на
операцията "Извор на
мира". ç
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Франция е склонна да
предостави на Великобри-
тания "техническа отсроч-
ка" на Брекзит, но за не
повече от няколко дни,
заяви френският държа-
вен секретар по европей-
ските въпроси Амели дьо
Моншален, цитирана от
АФП.

"В края на седмицата
ще видим дали е оправда-
но предоставянето на
чисто техническа отсроч-
ка, за да може британски-
ят парламент да завърши
своята процедура" по
Брекзит, заяви Дьо Мон-
шален в Сената.

"Извън тази перспекти-
ва, евентуално удължава-
не на срока, целящо да се
печели време или да се
обсъди отново споразуме-
нието, е изключено",
добави тя.

Във вторник британски-
те депутати на второ
четене подкрепиха спора-

Ôðàíöèÿ å ãîòîâà çà "òåõíè÷åñêà
îòñðî÷êà" íà Áðåêçèò, íî çà äíè

Властите в Зимбабве
обявиха нов официален
празник на страната, на
който хората да протести-
рат срещу санкциите на
САЩ, предаде АП.

Така нареченият Ден
срещу санкциите ще бъде
отбелязван на 25 октомври,
обяви и.д. министърът на
информацията Амон Мурви-
ра.

Той окачестви това ре-
шение като шанс "да бъде
подчертано още повече
значението на този ден за
икономическата еманципа-
ция и благоденствие на

Çèìáàáâå îáÿâÿâà íîâ îôèöèàëåí ïðàçíèê -
Äåí íà ïðîòåñò ñðåùó ñàíêöèèòå íà ÑÀÙ

Антиправителствени демонстранти си почиват след сблъсъци с полиция-
та в Сантяго. Протестите продължиха въпреки отмененото повишение на

цените на билетите за метрото. Недоволствата, които прераснаха в
безредици и стълкновения с полицията, избухнаха в Сантяго на 14

октомври и постепенно обхванаха цялата страна. По данни на властите
в резултат на безредиците са загинали 15 души.

Снимки Пресфото БТА

Äæîíñúí çàñåãà ñïèðà êàáèíåòà ñè
äà ðàçãëåæäà çàêîíîïðîåêòà

Зимбабве".
Очаква се десетки хиля-

ди хора да бъдат превозе-
ни с автобуси до столицата
Хараре, където ще се вклю-
чат в шествие, ще гледат
футболна среща между два-
та най-големи футболни клу-
ба в Зимбабве и ще при-
състват на концерт, който
ще продължи цяла нощ.

Десетки зимбабвийски
представители, включител-
но президентът Емерсон
Мнангагва, от години са
подложени на американски
санкции за предполагаеми
нарушения на човешки пра-

Ïðåçèäåíòúò íà ×èëè îáÿâè ïîâèøàâàíå
ñ 20 ïðîöåíòà íà ìèíèìàëíàòà ïåíñèÿ

Чилийският президент
Себастиан Пинера обяви
пакет от социални мерки,
за да сложи край на про-
тестите, които разтърсват
страната от миналата сед-
мица заради увеличението
на цената на билетите за
метрото в Сантяго, съобщи
ТАСС.

Социалните мерки
включват 20-процентно по-
вишение на минималната
пенсия, замразяване на це-
ната на тока, частично пок-
риване на разходите за ле-
чение, намаляване на цени-
те на лекарствата и устано-

вяване на минимален гаран-
тиран доход за работещите.

"Ние ще внесем за разг-
леждане в Конгреса тези
социални мерки и ще за-
почнем изпълнението им,
когато правителството по-
лучи тази възможност", за-
яви Пинера в реч, която бе-
лежи рязък завой спрямо
последните му твърди изяв-
ления към демонстрантите.

69-годишният десноцент-
ристки президент помоли
сънародниците си да прос-
тят на правителствата, как-
то леви, така и десни, че не
са успели да вземат по-ра-

Жена си изчислява колко ще плати за хранителните продукти в
магазин в зимбабвийската столица Хараре. Хиперинфлацията

променя цените толкова бързо в южноафриканската държава, че
това, което виждате на етикетите на рафта на супермаркета, може
да се промени само за няколко минути, докато стигнете до касата.

но мерки за ограничаване
на дълбоките неравенства в
петата най-голяма икономи-
ка в Латинска Америка.

"Вярно е, че проблемите
се натрупаха от много де-
сетилетия, а различните пра-
вителства не бяха способ-
ни да признаят тази ситуа-
ция в цялата й величина",
заяви Пинера. "Аз призна-
вам и се извинявам за тази
липса на визия", добави той.

Президентът обяви из-
вънредно положение в сто-
лицата и други градове и
отмени поскъпването на би-
летите за метрото. ç

ва на фона на проблемни
избори и конфискациите на
земя на бялото население.

САЩ твърдят, че санкци-
ите не са насочени срещу
цялото правителство на
Зимбабве и не засягат де-
ловите отношения между
двете страни.

Вашингтон е заявявал
също, че САЩ са най-голе-
мият източник на хумани-
тарна помощ за африканс-
ката страна, чиято 300-про-
центна инфлация е втората
най-висока в света след за-
шеметяващата инфлация на
Венецуела. ç

зумението за Брекзит,
постигнато между британ-
ския премиер Борис
Джонсън и 27-те държави
от ЕС на 17 октомври.
Веднага след това обаче
те отхвърлиха внесената
от правителството "прог-
рамна поправка", пред-
виждаща само 3 дни за
обсъждане и гласуване на
115-страничния документ,
което компрометира
шансовете за Брекзит със
сделка на 31 октомври.

След втория вот, нане-
съл му тежко поражение,
Джонсън заяви, че каби-
нетът му временно спира
разглеждането на зако-
нопроекта за Брекзит,
докато ЕС вземе решение
за отлагане на датата на
развода.

От своя страна предсе-
дателят на Европейския
съвет Доналд Туск заяви,
че започва консултации с
лидерите на страните от

ЕС и ще им препоръча да
приемат нова дата за
оттеглянето на Великобри-
тания, което вече беше
отлагано 2 пъти - от 29
март на 12 април и след

това на 31 октомври.
"След решението на

Джонсън да преустанови
процеса на ратифициране
на споразумението за
оттегляне и за да се

избегне Брекзит без
сделка, аз ще препоръчам
на 27-те страни от ЕС да
приемат искането на
Обединеното кралство за
отлагане", заяви Туск. ç

Британският премиер Борис
Джонсън говори в Камарата на
общините в Лондон. В събота
Джонсън поиска отлагане на
Брекзит с 3 месеца - до 31
януари 2020 г. Председателят на
Европейския съвет Доналд Туск
препоръча да се отговори
положително на тази молба, но
ЕС може да предложи друг срок
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Министерски съвет
гласува решение за опре-
деляне на съучредител за
образуване на дружество
от "Сердика спортни
имоти" ЕАД - еднолично
акционерно дружество с
държавно участие в капи-
тала, обяви пресцентърът
на Министерството на
младежта и спорта. Създа-
ването на съвместно
дружество с "Арена ЦСКА"
ЕООД, чийто едноличен
собственик на капитала е
"Професионален футболен
клуб ЦСКА" ЕАД, ще позво-
ли реализирането на
инвестиционни проекти.
Новосъздаденото дружест-
во ще носи името "Спорт-
ни имоти Българска армия"
АД с предмет на дейност
инвестиране, реновиране
и модернизация на спор-
тен комплекс "Българска
армия".

Двете дружества съуч-
редители в "Сердика
спортни имоти" ЕАД ще
притежават по 50% от
акциите. Това защитава в
максимална степен инте-
ресите на държавата.
Всички решения в Общото
събрание на новото тър-
говско дружество ще
бъдат взимани с пълно
единодушие. Всички реше-
ния на Съвета на директо-
рите на новото търговско

Футболният клуб ще инвестира над 22 милиона лева за
модернизацията на спортния комплекс

Рахим Стърлинг ще стане
най-високоплатеният играч във
Висшата лига, след като под-
пише новия си договор с Ман-
честър Сити, пише "Дейли Екс-
прес". В момента английският
национал прибира по 300 000
паунда седмично. Сега обаче па-
рите ще скочат със 150 000 и
ще станат 450 000 паунда. Нас-
тоящият му договор е до юни
2023 година, но съвсем скоро
ще бъде удължен.

Стърлинг изригна в домакин-
ския мач срещу  Аталанта от
груповата фаза на Шампионс-
ката лига. Манчестър Сити раз-
би италианците с 5:1, а крило-
то  вкара хеттрик само за 11
минути. Футболистите на Хосеп
Гуардиола доминираха от само-
то начало, но гостите от Берга-
мо успяха да поведат с гол на
украинеца Руслан Малиновский
(28-дузпа) за шок и ужас на
феновете на "Етихад". Много
бързо Серхио Агуеро (34, 38)
направи пълен обрат в полза
на домакините.

След почивката английски-
ят национал Рахим Стърлинг (58,
64, 69) се развихри с хеттрик
за 11 минути, след като преди
това бе подал за първото по-
падение на Агуеро.ç

дружество ще бъдат взи-
мани само при участие на
лицето представител,
посочено и предложено от
"Сердика спортни имоти"
ЕАД. Последното има
пълно и безусловно право
на дивидент срещу прите-
жавания дял акции от
новото търговско дружест-
во, които ще бъдат реали-
зирани от експлоатацията
на реновираните в кратък
срок съоръжения. Новос-
формираното дружество
"Спортни имоти Българска
армия" АД се предвижда да
бъде с едностепенна
система на управление и с
капитал, равняващ се на
паричната и непаричната
вноска "Сердика спортни
имоти" ЕАД ще участва в
капитала с апортна вноска

в индикативен размер на
22 000 000 лева, като
точната сума ще бъде
определена след оценка по
съответния ред. Съучреди-
телят "Арена ЦСКА" ЕООД
ще участва с парична
вноска в същия размер.

Целта на проекта е да
се намери дългосрочно
решение за осигуряване
на модерно съоръжение,
отговарящо на съвремен-
ните изисквания за упраж-
няване на спорт.

След решението на
Министерския съвет
ръководството на ЦСКА
излезе с официално
съобщение в своя сайт:
"След 30 години очакване
ЦСКА най-после ще има
свой собствен дом! Такъв,
какъвто клуб с велика и

славна история, със стоти-
ци легенди и милиони
привърженици заслужава.
Собствениците на клуба в
лицето на г-н Гриша Ганчев
и г-н Юлиян Инджов
благодарят за оказаната
подкрепа и доверие от
"червената" футболна
общност, без която реали-
зирането на всеобщата
мечта нямаше да бъде
възможно. Първата и най-
важна крачка е направе-
на! Предстоят още немал-
ко процедури, но с дружни
усилия скоро ЦСКА ще
разполага с наистина
модерни съоръжения -
стадион и спортна база,
които ще позволяват да
развиваме своите талант-
ливи състезатели и бъде-
щи шампиони".ç

Ñòúðëèíã
ùå ïîëó÷àâà
íàé-ìíîãî â
Àíãëèÿ

Група А
Брюж (Белгия) - Пари Сен Жермен 0:5
Галатасарай (Турция) - Реал (Мадрид) 0:1

Класиране
1. ПСЖ 9-0 9
2. Реал 3-5 4
3. Брюж 2-7 2
4. Галатасарай 0-2 1

Група В
Олимпиакос (Гърция) - Байерн (Мюнхен) 2:3
Тотнъм (Англия) - Цървена звезда (Сърбия) 5:0

Класиране
1. Байерн 13-4 9
2. Тотнъм 9-9 4
3. Цървена звезда 3-9 3
4. Олимпиакос 5-8 1

Група С
Шахтьор (Донецк) - Динамо (Загреб) 2:2
Манчестър Сити - Аталанта (Италия) 5:1

Класиране
1. Манчестър Сити 10-1 9
2. Динамо 6-4 4
3. Шахтьор 4-6 4
4. Аталанта 2-11 0

Група D
Атлетико (Мадрид) - Байер (Леверкузен) 1:0
Ювентус (Италия) - Локомотив (Москва) 2:1

Класиране
1. Ювентус 7-3 7
2. Атлетико 5-2 7
3. Локомотив 3-5 3
4. Байер 1-6 0

Øàìïèîíñêà ëèãà - 3-òè êðúã

Килиан Мбапе вече е най-мла-
дият футболист, достигнал до 15
гола в Шампионската лига, зад-
минавайки Лионел Меси, който го
стори на 21 години и 288 дни с
екипа на Барселона. Французинът

Ìáàïå ñ÷óïè ðåêîðä íà Ìåñè
записа постижението на 20 годи-
ни и 306 дни, като вече е със 17
гола от 27 мача в турнира. Мбапе
изригна с хеттрик при победата на
ПСЖ с 5:0 като гост на Брюж в
мач от груповата фаза. Така той

стана и най-младият френски фут-
болист с три гола в един двубой
от Шампионската лига.

Мбапе се появи на терена в 52-
рата минута и се разписа в
61-вата, 79-ата и 83-рата минута.ç

Мбапе се появи на терена в 52-рата минута и набързо отбеляза три гола във вратата на Брюж

След реновирането стадион "Българска армия" ще се превърне в модерно спортно съоръжение, отговарящо на
всички изисквания на ФИФА и УЕФА

Рахим Стърлинг
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06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 "Местно време" - Пловдив, район

Западен
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Местно време" - Пловдив, район

Северен
10.20 "Жоакина, доня Революция" - сери-

ал, 15 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "За историята - свободно" с Алек-

сандър Сивилов (п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Пловдив, район

Източен
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Революция" - сери-

ал, 16 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Местно време" - Пловдив, район

Централен и Южен
16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: "Хрътката" - крими-

нален сериал, втори сезон, 5 и 6
епизод (п)

18.20 "Студио Икономика" с водещ Нора
Стоичкова

19.20 "Местно време" - Пловдив, район
Тракия

19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Предизборни акценти
21.00 "Местно време" - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: "Хрътката" - крими-

нален сериал, втори сезон, 7 и 8
епизод

23.50 "Студио Икономика" (п)
00.50 Новини (п)
01.20 "България се събужда"  (п)
03.20 "За историята - свободно" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.00 ВСС провежда избор за главен про-

курор на Република България пряко
предаване

10.40 Днес и утре
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 България от край до край 9 /п/
13.30 Автопортрет с маска док. филм /

България, 2011 г./, режисьор Атанас
Киряков

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските мечоци

анимационен филм
14.45 Сребристият жребец анимационен

филм
15.10 Разследването на Мун тв филм
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Местни избори 2019: Диспут пряко

предаване
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Какво ще се случи 2 документална

поредица
19.30 Студио Футбол
19.55 Футбол: Лудогорец - Еспаньол, сре-

ща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
пряко предаване от стадион "Арена
Разград"

22.15 По света и у нас
23.00 Спортни новини
23.15 Законът на Дойл 4 тв филм /6 епи-

зод/(12)
00.00 Култура.БГ /п/
01.00 100% будни предаване за здравос-

ловен лайфстайл/п/

02.00 Болката игрален филм /п/(14)
03.40 Вечната музика /п/
04.10 Джинс /п/
04.40 Законът на Дойл 4 тв филм /6 епи-

зод/п/(12)

bTV

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

мация, сериал, с.4 еп.3
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с.2 еп.40
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с.6 еп.70
16.00 "Едно голямо семейство" - сериал,

с.2 еп.16 (последен)
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

с.13 еп.118
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги " - сериал, еп.7
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с.5
22.30 Премиера: "Помощ 112" - екшън-

криминална риалити поредица
23.00 bTV Новините
23.30 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.19
00.30 "Втори шанс" /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Час пик" - сериал, еп.9
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, с.2 еп.24 - 26, с.3
еп.1

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп.14
09.00 "Час пик" - сериал, еп.9
10.00 "Коли на мечтите" - автомобилна

поредица, с.2 еп.11, 12
11.00 "Неизвестният" - сериал, еп.23
12.00 "Стоте" - сериал, с.5 еп.9
13.00 "Учителят" - екшън (Китай, 2014),

режисьор Ке Жоу, в ролите: Джеймс
Крас, Цянгу Чан, Жинтонг Май, Ченг
Ни и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп.15
16.00 "Час пик" - сериал, еп.10
17.00 "Стоте" - сериал, с.5 еп.10
18.00 "Неизвестният" - сериал, еп.24
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с.2 еп.7
19.45 Студио "Лига Европа"
19.55 Пряко, Лига Европа: Рома - Борусия

Мьонхенгладбах
22.00 Пряко, Лига Европа: Селтик - Лацио
00.00 Лига Европа, обзор
00.45 "Готъм" - сериал, с.2 еп.7
01.45 "Бягство от затвора" - сериал, еп.15
02.45 "Стоте" - сериал, с.5 еп.10
03.45 "Неизвестният" - сериал, еп.24
04.45 "Коли на мечтите" - автомобилна

поредица, с.2 еп.13

bTV COMEDY

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

с.4 еп.21, 22
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Домашен арест" /п./ - сериал, с.2

еп.23, 24
10.00 "Кутийковците" - анимация, комедия,

приключенски (САЩ, 2014), режи-
сьори Греъм Енабъл и Антъни Стачи

12.00 "По средата" - сериал
13.00 "Супер екипаж" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп.88
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 - есен), еп.15, 16
18.00 "По средата" - сериал, 23 еп. с.8

еп.23
18.30 Премиера: "По средата" - сериал, с.9

еп.1

19.00 "Столичани в повече" - сериал, с.9
еп.13

20.00 "Новите съседи" - сериал, en.39
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.3 еп.8, 9
23.00 Премиера: "Супер екипаж" - сериал,

еп.17, 18
00.00 "Отведи ме вкъщи довечера" - ро-

мантичен, комедия, драма (САЩ, Гер-
мания, 2011), в ролите: Тофър Грейс,
Ана Фарис, Дан Фоглър, Териса Пал-
мър, Крис Прат, Мишел Трактенбърг,
Боб Оденкърк, Джей Джаблонски и
др.

02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "По средата" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Отново и отново" /п./ - сериал,
еп.3, 4

08.00 "Смъртоносна женитба" - драма, три-
лър (тв филм, Канада, 2016), в роли-
те: Шъней Граймс-Бийч, Кристофър
Ръсел, Саманта Ферис, Крисчън Сло-
ун

10.00 "Отново и отново" - сериал, еп.5, 6
12.00 Телепазар
12.15 "Съпруга под прикритие" - кримина-

лен, драма (тв филм, Канада, 2016),
в ролите: Джуъл Стейт, Райън Ро-
бинс, Мартин Къминс, Лий Гибсън и
др.

14.00 "Подменена самоличност" - крими-
нален, фентъзи, мистъри (тв филм,
Канада, САЩ, 2015), в ролите: Ка-
сандра Скърбо, Кийгън Конър Трей-
си, Кирстен Зиен, Кайра Загорски

15.45 "Капитан Фантастик" - комедия, дра-
ма (САЩ, 2016), режисьор Мат Рос,
в ролите: Виго Мортенсен, Джордж
Маккей, Саманта Айлър, Аналийз Ба-
со, Никълъс Хамилтън, Стив Зан,
Франк Лангела

18.15 Телепазар
18.30 "Перфектната буря" - приключенски,

екшън, драма (САЩ, 2000), в ролите:
Джордж Клуни, Марк Уолбърг, Джон
Райли, Даян Лейн, Уилям Фиктнър и
др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Апалуза" - уестърн, криминален, ро-

мантичен, драма (САЩ, 2008), в
ролите: Ед Харис, Рене Зелуегър,
Джереми Айрънс, Виго Мортенсен,
Ланс Хенриксен, Тимъти Мърфи, Ти-
мъти Спол, Робърт Хареги и др.

23.15 "Източни обещания" - криминален,
драма, трилър (Великобритания, Ка-
нада, САЩ, 2007), в ролите: Джоу-
зеф Алтън, Наоми Уотс, Виго Мор-
тенсен и др. [14+]

01.15 "Отново и отново" /п./ - сериал,
еп.5, 6

03.15 "Перфектно убийство" - трилър,
криминален, драма (САЩ, 1998), в
ролите: Майкъл Дъглас, Гуинет Пол-
троу, Виго Мортенсен, Дейвид Су-
шей, Сарита Чаудъри и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 3
/п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

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

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - тв

игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

(премиера) - сериал, сезон 8
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити
22.00 "Кошмари в кухнята" - риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериен филм,

сезон 3
00.30 "Скорпион" - сериен филм, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - сериен филм

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

06.45 "Войната на Фойл" - сериен филм,
сезон 4

08.50 "Босът на бисквитките" - семеен
филм с уч. на Пипа Блек, Рик Малам-
бри, Маккензи Фой, Лейни Казан /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

12.00 "Котаракът в чизми" - анимационен
филм

13.50 "В кадър"
14.20 "Пич, къде ми е магарето?" - комедия

с уч. на Мартин Клунс, Марк Уотън,
Катрин Тейт, Адам Гарсия, Ралф Ли-
тъл, Силия Имри, Джейсън Уоткинс и
др.

16.30 "Зов за завръщане" - екшън с уч. на
Колин Фарел, Кейт Бекинсейл, Дже-
сика Бийл, Бил Най, Брайън Кранс-
тън, Бокем Уудбайн /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8

21.00 "Предложението" - романтична ко-
медия с уч. на Сандра Бълок, Райън
Рейнолдс, Мери Стийнбъргън, Крейг
Нелсън, Бети Уайт

23.15 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8 /п/

00.15 "Анаконда: Кървава следа" - приклю-
ченски екшън с уч. Кристъл Алън,
Линдън Ашби, Джон Рис-Дейвис, Да-
ни Мидуинтър, Ана Улару и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 24 октомври ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ТТТТТопло за сезона ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 202

ВОДОРАВНО: Реферати. "И ти си". Мелатонин. Тал
(Михаил). Воронин (Сергей). ВИТАРА. Домен. Кана-
рин. Симон (Клод). "Санин". Нотабили. Али (Алиас).
"Дано". Омилетика. Мир. РОМИКА. ОМ. Ни. Илова
(Веселина). Орина ("Орина, майка войнишка"). Ки.
Ивана. "Рир". Кавабата (Ясунари). Офика. Адина. Ати-
на. Танид. Челини (Бенвенуто). Пи. Отенит. Нал. Со-
ва. ОТИКОН. Ма. Тарапана. Анам. Генади. Атерина.
"Монако". Амилан. "Лавината". Аната.
ОТВЕСНО: Хемодинамика. Апотема. "Феромони".
Иван Иванов. Веломотори. Ади (Ендре). Арани
(Янош). "Ранена". Либидо. Адан (Пол). Ватин. Боро-
ван. Топика. Тон. "Симовата чета". "О.Т.". Лин. Кали-
мана. Енина. "Иванили". Аликата (Марио). Кинини.
ЕКО. Отито. "Ема". Танатар (Севастиан). Фин. На-
рин. Ситар. Ли (Йонас). Иринин (Борис). Нила. Са-
ри. Иконика. Аманат. Милана". Амара. Аламана.

Днес ще остане топло за сезона, сут-
рин с мъгли на места и минимални тем-
ператури от 5 до 10 градуса. През деня
ще бъде слънчево, с максимални темпе-
ратури от 20 до 25 градуса.

Съществена промяна на времето ня-
ма да има и в петък. Минималните температури ще останат без
промяна, а дневните ще се понижат с още градус и ще са от
около 20 до 24 градуса.

Според предварителните прогнози, през двата почивни дни
мъглите ще бъдат по-чести, на повече места и малко по-про-
дължителни, особено в неделния ден.

Температурите сутрин ще са от 4 до 10 градуса, а дневните
в събота от 19 до 23. В неделния ден максималните стойности
ще бъдат от 18 до 22 градуса. Около и след обяд мъглите в
повечето места ще се разсейват и ще бъде предимно слънчево.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Апалуза" - уестърн,
криминален, романтичен, драма (САЩ, 2008), в

ролите: Ед Харис, Рене Зелуегър, Джереми Айрънс,
Виго Мортенсен, Ланс Хенриксен, Тимъти Мърфи,

Тимъти Спол, Робърт Хареги и др.
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Димитър Димитров-
Херо ще изведе Берое
на първа тренировка днес от
16 часа, съобщиха от староза-
горския клуб. В екипа на
новия старши треньор ще
бъдат още Петър Колев и
Георги Чиликов.

Григор Димитров
и Фелисиано Лопес
напуснаха
турнира на двойки във Виена
след първия си мач. Те
загубиха от едни от фаворити-
те за титлата Пиер-Юг Ербер и
Никола Маю с 1:6, 4:6.
Французите, които са поставе-
ни под номер 3, бяха убеди-
телни в първия сет, а във
втория стигнаха до решителен
пробив в седмия гейм и за
около час - до крайния успех.

Изпълкомът на БФС
отстрани шефа на
съдиите
Йордан Сталев. На негово
място е назначен Костадин
Стоичков, който до този
момент бе председател на
Съдийската комисия на
Зоналния съвет -София. Поста
си напуска и мениджърът на
съдиите Илонка Джалева. Тя
обаче не е отстранена, тъй
като е подала оставка и
Изпълкомът я е приел.

Бившият президент
на ФИФА Сеп Блатер
се раздели
с приятелката си Линда, която
е 28 години по-млада от него.
Преди няколко дни
83-годишният швейцарец за
първи път от отстраняването
си от поста през 2015 г. се
появи на стадион, за да гледа
мач на живо. Той беше на
трибуните при равенството 1:1
между Шафхаузен и Грасхопър
(Цюрих) от швейцарската
втора дивизия. Блатер си
направи десетки селфита с
хора, присъствали на срещата.
Всички обаче забелязаха
отсъствието на 55-годишната
Линда, която в последните
години беше неотлъчно до
него.

�

Íàêðàòêî

Новият селекционер на
България Георги Дермен-
джиев коментира шансове-
те на "лъвовете" за класи-
ране на Евро 2020. Опит-
ният специалист призова
да се даде по-голямо
спокойствие на футболис-
тите. "Националният тим е
чест за всеки един тре-
ньор. Това е отборът, който
представлява държавата и
е едно голямо предизвика-
телство. Въобще не се
двоумих дали да приема
предложението. Когато
има избор на треньор,
нормално е да има и
недоволни, и хора, които
са против", заяви Дермен-
джиев пред БНТ.

"За работата на един
специалист се съди по
резултатите. Надявам се
да променим негативната
тенденция. Нека оставим
зад гърба си това, което е
било. Нека гледаме нап-
ред. Няма време за експе-
рименти. Екипът ми е
готов, той ще бъде обявен
на пресконференцията. Не
искам да издавам нищо по
темата", сподели още
специалистът.

"Знаем какво поколение
имаме и не трябва толкова
жестоко да се нахвърляме
върху играчите. За мен
има психологически проб-
лем, който може да се
реши с по-голямо спокойс-
твие за играчите. Нека
вървим крачка след крач-
ка, за да бъде правилна
работата. Предстои да
говорим с всеки играч. За
да бъдат част от национал-
ния отбор, те трябва да са

отговорни и мотивирани",
заяви още Дерменджиев.

"Не трябва да се подце-
нява Хаити. Футболът се
развива бързо. Няма
значение от името на
съперника, трябва да се
играе отговорно. Още един
път призовавам, нека си
уважаваме националния
отбор, какъвто и да е той.
Разбира се, че очаквам
подкрепа от феновете.
Колкото и да са на брой,
те трябва да поддържат
отбора", коментира селек-
ционерът предстоящата
контрола с Хаити на
14 ноември, която ще
дебют на Георги Дермен-
джиев начело на нацио-
налния отбор.

"Във футбола много
неща може да се случат,
но надеждата умира
последна. Ние ще напра-
вим всичко възможно за

класиране на Евро 2020.
На всеки треньор позиция
е временна. Това не ме
притеснява. Аз искам да
свършим нашата работа",
добави специалистът.

"Който трябва, ще
избере новия президент
на БФС. Крачка по крач-
ка, българският футбол
трябва да си върне пози-
циите. Времето ще покаже
дали тези промени са

Ñïðÿãàò Äèìèòúð Òåëêèéñêè
çà ïîìîùíèê òðåíüîð

Димитър Телкийски ще попадне в щаба на Георги Дермен-
джиев в националния отбор,  съобщава GONG.BG. Изпълкомът
на БФС гласува доверие на бившия треньор на Лудогорец и
Левски да води България. Договорът на опитния специалист е
за шест месеца плюс две години. Телкийски работи с Дермен-
джиев в Левски, като се очаква същото да стори и в национал-
ния отбор. Очаква се до няколко дни  БФС да представи офи-
циално новия селекционер и неговият екип.

Ëóäîãîðåö áåç äâå îò çâåçäèòå
ñè ñðåùó Åñïàíüîë

били за добро. Не трябва
да говорим за скандалите.
Всеки иска доброто на
българския футбол. Проб-
лемите не са във футбол-
ния съюз, а в клубовете,
където трябва да си под-
готвят къщичките, но това
е друга тема.

Имаме много добри
треньори. Когато нацио-
налният отбор не е на
това ниво, на което ни се
иска, винаги има виновни.
Подходът в школите тряб-
ва да е по-различен.
Имаме таланти, но те се
развиват до 16-17 години,
а след това се къса връз-
ката. България винаги е
имала добри играчи и
вярвам, че пак ще има.
Нужно е време", завърши
Георги Дерменджиев. ç

Наставникът на Лудогорец Станислав Ген-
чев разкри, че Клаудиу Кешеру няма да взе-
ме участие в днешния мач с Еспаньол от
груповата фаза на Лига Европа. Яцек Го-
ралски също ще пропусне двубоя с испан-
ците, но Генчев е уверен, че двамата ще
бъдат заместени по най-добрия начин от
техните съотборници. "Стартирахме много
добре, но сега ни очаква труден мач срещу
добър отбор. Не ни заблуждава това, че
Еспаньол не се представя много добре в
Испания. Те смениха треньора си. В пос-
ледния двубой промениха и начина си на
игра. Искат да доминират по време на це-
лия мач. Трябва да се противопоставим на
това тяхно поведение. Винаги е добре, ко-
гато стартираш с две победи. Това дава
допълнително самочувствие на целия от-
бор, но е и задължаващо. Надявам се с
подкрепата на публиката нашите футбо-
листи да покажат своите възможности", за-
яви Генчев.

"Отговорността е много по-голяма и всич-
ки очакват да се класираме в следващата
фаза. Действително Еспаньол е най-тежки-
ят съперник за нас. Повечето футболисти
успяха да се възстановят. За съжаление, Яцек
Горалски и Клаудиу Кешеру няма да могат
да вземат участие в срещата. Имаме доста-
тъчно футболисти, които да ги заместят. Из-
лизаме да играем за победа, но в груповата
фаза всяка една точка е важна. Ако завър-
шим наравно, няма да е неочаквано", приз-
на треньорът на Лудогорец.

"Не мисля за рекордите. Интересува ме
всеки следващ мач. Ако победим Еспаньол,
до голяма степен ще предрешим крайния
изход в групата", убеден е Станислав Ген-
чев.Двубоят между Лодогорец и Еспаньол
е тази вечер от 19,55 часа на стадиона в
Разград. Преди тази среща начело в кла-
сирането е Лудогорец с 6 точки, пред
Еспаньол - 4, Ференцварош - 1 и ЦСКА
(Москва ) - 0.ç

64-годишният Георги Дерменджиев подписа 6-месечен договор като
селекционер на националния отбор по футбол

Централният защитник
Божидар Чорбаджийски

попадна в идеалния отбор
на изминалия кръг в
Румъния. Бранителят

заслужи мястото си в
елитното подреждане

заради доброто си
представяне при успеха
на неговия Стяуа (Буку-
рещ) с 2:1 като гост на
Киндия (Търговище) от

13-ия кръг на румънското
първенство. Българинът
започна като титуляр за
гранда от Букурещ и до

края на срещата се
отличи със стабилни

изяви в защита. Стяуа
вече има 18 точки в

актива си като се изкачи
на седмо място във

временното класиране.

Ще направим всичко
възможно за класиране на
Евро 2020, заяви новият
селекционер на
българския национален
отбор по футбол


