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Откъде тръгнахме? Докъде
стигнахме? Накъде отиваме?
Какво е лечението?

Венци Стефанов:Венци Стефанов:Венци Стефанов:Венци Стефанов:Венци Стефанов: Лечков
явно си е правил някакви
планове

Проф. Боян Дуранкев
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ългарите, живеещи в чyжбина, ca изпра-
тили у нас 1,176 млрд. евро през 2018 г.
Това показват данните на Евростат.
Пpеминаването на психологическата гра-
ница от 1 млрд. евро ce слyчва за пръв
път в историята, a на годишна база ce
отбелязва нарастване на изпратените
cyми от почти 25%. Около 80% от пари-
те са дошли от българи, живеещи в
pамките на Европейския съюз. Същев-
ременно cyмите, които ca изпратени от
страната към живеещи в чyжбина, ca зна-

Î
т съсловните медицински организации поискали
родителите и държавата да си делят потреби-
телска такса за преглед на дете при личния
лекар. Резонният въпрос е справедливо и адек-
ватно ли е това? Разбира се, че не е! България

Ðåêîðäíèòå 1,176 ìëðä. åâðî ñà èçïðàòèëè
ó íàñ åìèãðàíòèòå íè ïðåç 2018 ãîäèíà

Íå ñå ëè íàïå÷åëèõòå!?

е страна, която се намира в жестока, фатална демог-
рафска катастрофа. Пред нацията стои съвсем реална-
та възможност до няколко десетилетия да сме на из-
чезване в няколко аспекта - българите да са малцинс-
тво в собствената си държава, голям процент от селата
да се обезлюдят, намаляващите от година на година
младежи да растат все по-неграмотни, застаряващият
остатък от нацията пък ще е осъден на бедност, мигра-
ция, застаряване, заболеваемост. И при наличието на
такива мрачни перспективи не просто управляващите
проспиват последните шансове за активна демографс-
ка, младежка, здравна, социална и просветна политика,
но и лекарите търсят печалба там, където днес са нуж-
ни общи усилия, солидарност, жертване на личния в
полза на общия интерес. Някой ще опонира, че не бива
да се мръщим за едното левче, което ще плащат роди-
телите за педиатъра. Но то има значение, и то голямо и
принципно! Създаването на традиционно семейство и
майчинство трябва да бъде стимулирано и подпомагано
от държавата с всички средства - морални, политичес-
ки, финансови, законови, социални. Вместо това управ-
ляващите се оказаха податливи на натиска на своите
"началства" в Брюксел да приемат джендър идеологията
и норвежката практика за "защита" на децата. В "гер-
берска" България доплащането и "изборът" на екип прев-
ръщат раждането в непосилна за мнозина финансова
тегоба. Майчинството не е защитено, бизнесът иска да
лиши майките и от малкото социални привилегии. В
София и други големи градове е въпрос на много късмет
и още повече пари да пратиш детето си на градина. Да
не говорим за символичните помощи, за цените на дет-
ски храни и стоки, за които ДДС не е намален, за
сигурността по улиците и кварталните градинки, за скъ-
пите учебници, за ликвидацията на стотици училища в
преходните години. Е, сега искат да бъде погазен и
законовият принцип, че детското здравеопазване е без-
платно и приоритетно. Така не се прави, господа!

Теофан ГЕРМАНОВ
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Повторното преброява-
не на гласовете в пре-
зидентските избори в
Афганистан бе спряно
вчера в цялата страна
само ден преди насро-
ченото обявяване на
предварителните ре-
зултати. Говорителят на
Независимата избира-
телна комисия Абдул
Азиз Ибрахими напи-
са във Фейсбук, че та-
зи стъпка е предприе-
та, за да бъдат "обра-
ботени жалбите и въз-
раженията от избира-
телните екипи и от по-
литическите партии".
Изборите се състояха
на 28 септември.  ç

Капитанът на българския
национален отбор по фут-
бол Ивелин Попов и съ-
отборниците му в руския
Ростов не са получавали
заплати и премии вече
трети месец, твърди жур-
налистът Сергей Егоров
от "Спорт-Експрес" . Спо-
ред него финансовата
криза на тима от Ростов
на Дон е довела и до
спада в резултатите,
въпреки че "смелчаците"
в момента са трети в
класирането в руската
Висша лига. Ако ситуа-
цията не се подобри до
края на годината, Рос-
тов ще бъде принуден да
се раздели с най-добри-
те си играчи, сред които
е и Ивелин Попов.  ç

Ñïðÿõà ïîâòîðíîòî
áðîåíå íà ãëàñîâåòå
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хранят България

Á

ГЕРБ за поредна година налага
бюджет на застоя, заяви
лидерката на социалистите

чително по-малкo и възлизат на едва 20
млн. евро, три четвърти от които ca изп-
ратени към страни извън Европейския съ-
юз.  Taкa общият баланс на паричните
потоци e силно положителен за Бълга-
рия и възлиза на 1,156 млрд. евро, кoето
класира страната ни на пета позиция като
нетен бенефициент от емигрантите си. B
челната четворкa ca Пoртyгалия (3,071
млрд. евро), Pyмъния (2,714 млрд. евро),
Полша (2,544 млрд. евро) и Хърватия
(1,326 млрд. евро). < 5

Венеция. Мъж пренася багажа си по време на наводнението, при което ниво-
то на водата се покачи с цели 187 сантиметра и заля 85% от града. Най-
високото ниво на водата, измерено някога, е рекордните 198 сантиметра през
1966 г.

Êîðíåëèÿ ÍèíîâàÊîðíåëèÿ Íèíîâà

ÁÑÏ ùå ïðåäëîæè
áþäæåò íà
ðàçâèòèåòî
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Вчера Корнелия Нинова остро
разкритикува предложения от управ-
ляващите проектобюджет, приет на
първо четене: "Обикновено мнозинс-
твото и правителството гледат на бю-
джета като на счетоводство. Предла-
гаме ви друг подход на дискусия. Да
започнем с най-наболелите въпроси,
по някои от които, мисля, сме едино-
душни. Тези въпроси, които ще пос-
тавя на вашето внимание, засягат
най-много българските граждани.
Според БСП тези проблеми са на пър-
во място демографската криза, която
е огромен проблем за България. Вто-
рият проблем е здравеопазването. Тре-
тият приоритет са доходите и борба-
та с бедността. Четвъртият проблем
е  образованието и петият е иконо-
миката", за която според Нинова в
бюджета няма никакви стимули.
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Жертвите при пътни
инциденти в периода от 1
до 12 ноември са 18. От 11
до 12 ноември са загинали
7 души, като 4 от тях са
пешеходци. В този период
по време на Акция "Зима"
са издадени над 3200
фиша за нарушения. В
периода от 1 до 10 ноемв-
ри броят на жертвите на
пътя е 11. Издадените
фишове от МВР в същия
период надвишава 6000.
Кои нарушения са били
най-често установяваните
по време на акцията ще
бъде изнесено като инфор-
мация след 5 декември.
Това каза инсп. Мария
Ботева от "Пътна полиция"
пред журналисти относно
акция "Зима", предаде
репортер на Агенция
"Фокус". "Тази седмица от
11 до 20 ноември акцията
е насочена най-вече към
безопасността на пешеход-
ците, защото те са изклю-

чително активна част от
участниците по пътищата.
Много често на тях им се
отнема предимството,
биват блъскани от автомо-
били и последиците при
тях са изключително
тежки, защото те пострад-
ват директно", заяви
Ботева. По думите й всяка
трета неделя от месец
ноември е обявена за
Световен ден за възпоме-
нание на жертвите при
време на пътно транспорт-
ни произшествия. Тя
призова всеки в деня,
когато се провежда глав-
ната литургия да сведе
глава и да запази минута
мълчание, както и да се

помоли за душите на
загиналите при ПТП и да
се помоли на Господ да
запази живота на всички,
които биха могли да
попаднат в такова. "В
София тя ще се проведе
тази неделя от 10:00 часа
в храм-паметник а "Св. Ал.
Невски". Нека бъдем живи
и здрави", отправи поже-
лание Ботева.

На 11 ноември започна
втората част на традици-
онната акция на полиция-
та "Зима". Тя обхваща
периода до 20 ноември, а
кампанията е "Пешеходци
и водачи за толерантност
на пътя". Насочена е към
пешеходците и поведение-

Àêöèÿ "Çèìà" íà
ÊÀÒ ïðîäúëæàâà ñ
àêöåíò âúðõó
ïåøåõîäöèòå

Магистрат: Цацаров би
бил добър кандидат за
шеф на КПКОНПИ

Сотир Цацаров би бил
добра кандидатура за
председател на КПКОН-
ПИ. Това каза представ-
ляващият ВСС Боян
Магдалинчев пред
журналисти във връзка с
появилата се информа-
ция, че Сотир Цацаров
ще бъде предложен за
председател на КПКОН-
ПИ, предаде Агенция
"Фокус". На въпрос дали
Сотир Цацаров е добра
кандидатура, ако хипоте-
тично бъде предложен за
шеф на Антикорупцион-
ния орган, представлява-
щият ВСС заяви, че
настоящият главен
прокурор би бил добра
кандидатура. "Той е
наказателен специалист
преди да стане наказате-
лен съдия. Отделно 7
години като главен
прокурор. Дейността на
председателя на Антико-
рупционната комисия е
много близко с наказа-
телно-правната материя,
с която г-н Цацаров се е
занимавал", посочи още
Магдалинчев.

Евродепутат от ДПС с
висок азербайджански
орден

Евродепутатът от ДПС/
Обнови Европа Илхан
Кючюк бе удостоен с
почетния орден на
външното министерство
на Република Азербай-
джан (Centenary Medal).
Официалната церемония
се проведе в Брюксел на
12 ноември 2019 г.
Юбилейният медал по
случай 100-годишнината
на азербайджанската
дипломация бе връчен на
българския евродепутат
от посланика на Азербай-
джан в Брюксел Н. Пр.
Фуад Исгандаров.
Посланикът награди
Кючюк за активната му
дейност в насърчаването
и развитието на двуст-
ранните отношения
между Република Азер-
байджан и Република
България. "Азербайджан е
важен съюзник на ЕС,
който през годините се
утвърди и като стратеги-
чески енергиен партньор
на ЕС. Политическите
отношения между
България и Азербайджан
са отлични и се подкре-
пят от политически
диалог на високо ниво.
Страната е основният
външнотърговски парт-
ньор на България и ЕС в
региона на Южен Кавказ.
Ние имаме потенциала да
си сътрудничим по много
направления като
туризъм, земеделие,
образование и култура и
занапред ще работя в
тази посока", заяви
Кючюк по време на
церемонията.

то на водачите спрямо
тях. Това съобщи за Радио
"Фокус"-Велико Търново
Пенчо Христов от "Пътна
полиция" - Велико Търно-
во. По думите му в перио-
да, обхващащ втората
част от кампанията,
дейността на пътните
полицаи ще бъде насоче-
на към превенция над
поведението на пешеход-
ците, както и над водачи-
те, неосигуряващи пре-
димство на пешеходците.
В този период ще се
извършва активен контрол
за спазване от пешеход-
ците на правилата за
безопасно пресичане,
както и за даване на
предимство от водачите
на пешеходците на пеше-
ходните пътеки. При
установяване на наруше-
ния ще бъдат налагани
ефективни санкции. Ще
бъде осъществяван пре-
вантивен контрол и над
пешеходци, които показ-
ват явно намерение да
пресекат неправилно, като
полицейските органи ще
взимат отношение на
място и ще указват кое е
правилното поведение.ççççç

Вицепрезидентът Илияна Йото-
ва откри в София изложба с фо-
тографии и детски рисунки от фон-
да на международната асамблея
"Знаме на мира". Изложбата е пос-
ветена на 40-годишнината от про-
веждането на първата асамблея,
а вицепрезидентът е патрон на
юбилейните чествания.

"Международната асамблея
"Знаме на мира" имаше висока цел
- бъдещето на децата. За да имат
бъдеще, трябва да живеят в мир",
посочи в приветствието си Илия-
на Йотова и подчерта, че въпро-
сът за мира и сигурността е по-
актуален от всякога. Вицепрези-
дентът цитира данни, според кои-
то едно от десет деца по света

Âèöåïðåçèäåíòúò îòêðè èçëîæáà ñ ôîòîãðàôèè
è äåòñêè ðèñóíêè îò ôîíäà íà "Çíàìå íà ìèðà"

живее в конфликтен регион, ед-
но от двеста деца е бежанец. Са-
мо за 2018 г. около 13 хил. деца
са дошли в Европа без родите-
ли, близо 15 хиляди са разселе-
ни в ЕС, 30 хил. деца са дошли в
Италия, България, Испания и Гър-
ция. "Вместо мечти, детство, иг-
ри и приятелство - децата живе-
ят в свят на войни, бедност, за-
личено бъдеще", изтъкна вицеп-
резидентът Йотова.

"Тази изложба е по-ценна от
всеки един архив, защото тя по-
казва света отпреди 40 години
през погледа на тогавашните де-
ца. Оттук, от българската столица
София с творчеството си те изп-
ращаха към целия свят своите пос-

ÂËÀÑÒÒÀ

лания за мир, разбирателство и
приятелство", заяви Илияна Йото-
ва. Вицепрезидентът поздрави Ев-
гения Живкова и нейната фонда-
ция "Людмила Живкова - Знаме
на мира", които поддържат живи
не само спомена, но и идеята на

Íàêðàòêî

:

От Българския лекарски съюз
(БЛС) настояват да се плаща 1
лев потребителска такса и за
преглед на децата при личните
лекари, а държавата да доплаща
на лекарите останалите 1,90 ле-
ва, както е при пенсионерите. Това
съобщи пред БНР зам.-председа-
телят на Лекарския съюз доктор
Николай Брънзалов преди прего-
ворите със Здравната каса по На-
ционалния рамков договор:

"Това с потребителската так-
са е написано в такива разпо-
редби, които ще изискват допъл-

Ëåêàðñêèÿò ñúþç èñêà òàêñà è çà ïðåãëåäà íà äåöà
нителна работа и ние отдавна нас-
тояваме да няма освободени от
потребителска такса. Не разби-
райте, че искаме такава от все-
ки.

Но вариант примерно е да се
поема, както е към момента за
пенсионерите и за здравноосигу-
рените лица над 65 години, една
част от тях 1 лев, а останалата
част за сметка на бюджета. Мис-
ля, че е приемливо и трябва да
се преразгледа. Въз основа на на-
шите практики, където има пове-
че деца, все пак детското здра-

веопазване, нали всички казва-
ме, че е приоритет. Колегата, кой-
то изповядва тази специалност и
работи по цял ден, той също има
съответните разходи, а не полу-
чава потребителска такса, което
за нас е несправедливо".

Идеята ще се обсъди по вре-
ме на преговорния процес по рам-
ковия договор.

От Сдружението на софийски-
те общопрактикуващи лекари нас-
тояват в писмо потребителската
такса да е задължителна за все-
ки. ççççç

асамблеята. "Убедена съм, че та-
кава мащабна инициатива трябва
да продължи да живее, защото тя
е дипломация, която успява там,
където световните сили, правител-
ствата и политиците не успяват",
подчерта Илияна Йотова. ççççç

Òðåâîæíà ðàâíîñìåòêà:

Çà 11 äíè 18 æåðòâè íà ïúòÿ
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ÁÑÏ: ÃÅÐÁ íè ïðåäëàãà áþäæåò
íà çàñòîÿ

Бюджет 2020 е на
застоя, между първо и
второ четене ще внесем
своя алтернативен бюджет
на развитието. Това каза
лидерът на БСП Корнелия
Нинова по време на
дебата по бюджет 2020 г.,
предаде агенция "Фокус".

"Обикновено мнозинст-
вото и правителството
гледат на бюджета като
на счетоводство. Даже
определихте бюджета като
взел-дал. Предлагаме ви
друг подход на дискусия
за бюджета. Не този,
който каза има х количес-
тво пари, нека да видим
как да ги раздадем и
разпределим, а обратно.
Имаме ето тези проблеми
в държавата, нека да
видим как да ги решим
или да им помогнем за
решаването през бюдже-
та. Да започнем с най-
наболелите въпроси, по
някои от които мисля, че
сме единодушни", каза
Нинова. Тя посочи, че
става въпрос за демог-
рафската криза.

"Всички сме единодуш-
ни, че това е огромен
проблем за България без
оглед на политическите и
партийните ни различия.

Решава ли бюджета този
проблем или поне започ-
ва ли да го решава? Не,
изобщо. Няма политика за
децата. Няма политика за
младите семейства, няма
политика за увеличаване
на продължителността на
живота и политика към
възрастите хора.

За младите няма
никакви стимули за отг-
леждане на деца, за
започване на бизнес. За
възрастните хора се
предвижда само увеличе-
ние на пенсиите с 6 %,
които сами разбирате, че
не е достатъчно.

Разбира се, ние както
винаги ще предложим
своята алтернатива, като
семейно подоходно обла-
гане, за да подпомогнем
младите хора, които
работят и отглеждат деца,
помощи за второ и трето

Àëòåðíàòèâàòà íà
ëåâèöàòà ùå áúäå
ïðåäñòàâåíà ìåæäó
äâåòå ÷åòåíèÿ,
îáÿâè ëèäåðêàòà íà
ñîöèàëèñòèòå

ÁÑÏ ùå å åäèíñòâåíàòà îïîçèöèÿ ñðåùó ìîäåëà íà óïðàâëåíèå íà Ñîôèÿ
Кметът Йорданка Фандъкова

да започва изпълнението на обе-
щанията си веднага, няма нуж-
да от 100 дни. Това призова ли-
дерът на БСП - София и предсе-
дател на групата на социалис-
тите в СОС Калоян Паргов по
време на изказването си на пър-
вото заседание от новия ман-
дат на Столичния общински съ-
вет. На него всички съветници,
както и избраните кметове - на
София, на райони и на кметст-
ва - положиха клетва. Лидерът
на столичните социалисти изра-
зи разочарование от факта, че
кметът Фандъкова не представи
новия си обновен екип, за кой-
то говореше по време на кам-

Âàðíåíñêè ñîöèàëèñòè ñðåùó Ãóöàíîâ: Íÿìà ðåøåíèå
çà èñêàíå íà îñòàâêàòà íà Íèíîâà è Äîáðåâ

между различните райони в Со-
фия, каза той. - Надявам се твър-
дението на кмета, че влиза в
кварталите, да не остане само
на думи, а ще го претвори в ре-
ална дейност. Проблемите ги зна-
ем всички - с чистотата на въз-
духа, с трафика и паркирането,
с инфраструктурата в квартали-
те - улици, тротоари и осветле-
ние, с недостига на места в дет-
ските градини и ясли. Ние има-
ме наши предложения за реша-
ването на тези проблеми и ще
се радвам, ако бъдат приети за
доброто на софиянци. Мисля, че
те спокойно може да залегнат в
бюджета на Столична община за
2020 година".ç

дете, учебник за един
предмет, за един клас до
12. клас, както и преиз-
числяване на всички
пенсии.

Вторият проблем, който
е огромен за България, е
здравеопазването. Решава
ли се той през бюджета
за 2020 г? Не", каза още
Нинова.

Според нея отпуснати-
те милиони няма гаран-
ции, че ще стигнат до
медицинските специалис-
ти, нито има гаранции за
финансирането на дър-
жавните и общински
болници. "Разбира се, че
ние ще предложим тук
алтернатива", допълни
лидерът на БСП.

"Третият приоритет за
всички ни, включително го
чухме от министъра, са
доходи и бедност. Решава
ли бюджетът този въпрос?

"Разграничаваме се
от твърденията на Бо-
рислав Гуцанов по ме-
диите, че колективният
орган Градски съвет на
БСП - Варна е гласувал
решение да се поискат
оставките на Корнелия
Нинова и Кирил Доб-
рев". Това заявяват в

декларация с подписите си 16 членове на
ръководството на партията в морската сто-
лица. Подписката е изпратена до Нацио-

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Не, него решава", изтъкна
лидерът на БСП. Според
нея мерките в бюджет 2020
г. не са достатъчни, те
задълбочават проблема с
бедността, отварят ножи-
цата между бедни и богати
и гарантират увеличаване
на неравенството.

Като четвърти проблем
Нинова изтъкна образова-
нието и посочи, че бюдже-
тът не прави нищо за
подобряването в тази
сфера. "По-лошото е, че
продължава принципът
парите следват ученика.
Парите следват ученика
означава, че училищата в
малките населени места
да бъдат закривани, защо-
то няма деца", обясни още
Корнелия Нинова.

"Най-важният пети
въпрос - икономика. В
бюджета няма никакви
стимули за икономиката,
каквото и да говори
министърът на финансите.
Без увеличаване на
доходите няма да има
ръст в потреблението.
Без увеличаване на
капиталовите разходи
няма да има ръст в БВП",
коментира Нинова.

Тя разкритикува прави-
телството, че не само не
прави нищо по посока
разработване на нови
пазари, но свива капита-
ловите разходи.ç

налния съвет на БСП. "Декларираме, че
ние не сме присъствали на заседание на
Градския съвет, на което да се е обсъжда-
ло, гласувало и приемало подобно реше-
ние", пишат още социалистите. Те заявя-
ват одобрението си към водената от БСП и
ръководството й политика.

Декларацията на варненските социа-
листи идва след медийни участия на Бо-
рислав Гуцанов, в които той заявява, че
Градският съвет на социалистите във Вар-
на иска оставката на Корнелия Нинова и
Кирил Добрев.ç

гария" ще бъде единствената
опозиция, както беше и в мина-
лия мандат, каза Калоян Паргов.
- Ще бъдем конструктивна, пред-
лагаща решения опозиция. Пред-
седателят на групата на ГЕРБ Ма-
лина Едрева побърза да заяви,
че не вижда допирни точки с
БСП, но аз се надявам нашите
предложения за решения, които
ще даваме на заседанията на ко-
мисиите, да бъдат разчетени
правилно. Защото те са за доб-
рото на софиянци".

Калоян Паргов добави, че за
БСП е важно бързо да започне
реалното решаване на пробле-
мите в града. "Имам предвид пре-
одоляването на дисбалансите

Íà òîçè äåí

Събития
” 1308 г. - Полският град Гданск
е завзет от кръстоносците, а
жителите му са подложени на сеч.
” 1832 г. - По улиците на Ню
Йорк започва да се движи
първият конски трамвай в света.
” 1908 г. - Алберт Айнщайн
изнася публично своята
Квантова теория за светлината.
” 1940 г. - Втората световна
война: английският град Ковънтри
понася огромни материални и
човешки щети от бомбардировка-
та на германските самолети.
” 1943 г. - Втората световна
война: първа бомбардировка на
София от британско-американс-
ката авиация.
Родени
” 1840 г. - Клод Моне,
френски художник
” 1857 г. - Михаил Савов,
български генерал
” 1866 г. - Васил Златарски,
български историк
” 1889 г. - Джавахарлал Неру,
министър-председател на Индия
” 1907 г. - Астрид Линдгрен,
шведска детска писателка
” 1920 г. - Георги Близнаков,
български химик, ректор на
Софийския университет.
” 1922 г. - Бутрос Бутрос-Гали,
египетски дипломат, генерален
секретар на ООН
” 1970 г. - Параскева Джуке-
лова, българска актриса
Починали
” 1263 г. - Александър Невски,
велик княз на Владимирско-
Суздалското княжество
” 1831 г. - Георг Хегел, немски
философ
” 1989 г. - Пенчо Данчев,
български литературен критик,
професор

:

Много бих се радвал през тази година
да видя прословутата тол система, дано
само преди това човечеството не колони-
зира Марс. Това каза зам.-председателят
на ПГ на "БСП за България" Драгомир Стой-
нев по време на дебата по бюджет 2020 г.,
предаде "Фокус". "Преди малко бе споме-
нато, че законопроектът няма наименова-
ние. Съвсем нормално е, защото няма раз-
лика между предишния и сегашния. В оп-
ределени сектори има номинално увели-
чение на разходите, но за това няма кон-
кретна статистика", каза още Стойнев. "С

Ñîöèàëèñò: Êîå ùå å ïúðâîòî - òîë
ñèñòåìàòà èëè êîëîíèçèðàíåòî íà Ìàðñ?

една дума, липсата на реформи е очевид-
на. Няма как да се съгласим, че бюджетът
не трябва да финансира реформи. Точно
това е документът, който трябва да финан-
сира политиките на правителството, ако
желае, разбира се, да прави реформи",
посочи още зам.-председателят на ПГ на
"БСП за България". Според него приорите-
тите са хубаво нещо. "Един от основните е
чакалнята на чакалнята за Еврозоната. То-
ва показва колко нашите европейски пар-
тньори вярват в способностите на това
правителство", посочи Стойнев.ç

панията за местните избори и
изразяваше готовност да го по-
каже веднага.

"По смисъла на вота на со-
фиянци групата на "БСП за Бъл-

Ïî÷èíà æóðíàëèñòêàòà

Ëèëè Òîäîðîâà

По време на планински по-
ход трагично е загиналадълго-
годишната журналистка и гла-
вен редактор на "Вътрешна ин-
формация" в БТА Лили Тодоро-
ва. Това съобщиха от Агенция-
та. Те припомнят, че догодина й
предстоеше да завърши докто-
рантура в Богословския факул-
тет, свързана с друга нейна
страст - хоровото пеене и цър-
ковнославянската музика. Ли-
ли е и дългогодишен доброво-
лец в стационара за наркомани
и алкохолици в Суходол. Беше
голям професионалист, колорит-
на личност и прекрасен човек.

Поклон пред светлата
й памет!
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За последните пет
години фирмата Пи Еф Си
ЕООД е спечелила 27
милиона лева след непра-
вомерно възлагане на
публична дейност за
дезинфекция на границата
с Турция от страна на
Българската агенция по
безопасност на храни-
те.Това установява разс-
ледване на Генка Шикеро-
ва и Антикорупционния
фонд. Мястото на гранич-
ните пунктове "Капитан
Андреево" и "Лесово" на
границата с Турция, където
се дезинфектират колите,
нашумява с прозвищата
"златната локва" и "златния
гьол" още през 2013 годи-
на. Въпросът е защо
държавната агенция се е
отказала от една доходо-
носна дейност, която й е
възложена да изпълнява
със закон. Дейността по
дезинфекцията трябва да
се извършва от ветерина-

Ñ 27 ìëí. ëâ. äîñåãà ñå îáëàæè ÷àñòíà
ôèðìà îò äúðæàâíàòà "çëàòíà ëîêâà"

Асоциацията на земеделс-
ките производители в Бълга-
рия  отбеляза своя  15-годи-
шен юбилей с тържествен
коктейл в Националния дво-
рец на културата сред свои
членове, приятели, партньо-
ри и представители на дър-
жавната администрация. Съ-
битието се проведе на 7 но-
ември и бе уважено от всич-
ки бивши министри от аграр-
ното ведомство от създава-
нето на АЗПБ досега, ръково-
дители на Държавен фонд "Зе-
меделие", депутати, предста-
вители на аграрния бизнес,
академичните среди и много
други.
В рамките на галавечерята

се проведе благотворителна
дарителска акция без аналог
в земеделския сектор - ини-
циатива за изграждане на мо-
нумент, символ на труда на зе-
меделеца в България. В него
ще бъде вградена Капсула на
времето, в която ще бъдат
"затворени" послания към бъ-
дещите поколения. Капсулата
ще бъде отворена след точно
85 години - навръх 100-годиш-
нината на Асоциацията. Наби-
рането на средства за мону-
мента ще продължи и на На-
ционалната среща на земедел-
ските производители в Бълга-
рия, която ще се проведе на
5 и 6 февруари в хотел "Ад-
мирал", к.к. Златни пясъци. По
време на аграрния форум ще
бъде представена визуализа-
цията на проекта и точната му
локация. Засега е ясно само,
че монументът ще бъде раз-
положен в сърцето на Златна
Добруджа, от галавечерята са
са били събрани 20 000 лева
за каузата за изграждане на
паметник на земеделеца у нас.
Организаторите благодариха
на дарителите като добавиха,
че сумата все още е недоста-
тъчна за строителството на
монумента. От АЗПБ призова-
ват своите членове, партньо-
ри и приятели да подкрепят
инициативата, като припомни-
ха, че имената на най-щедри-
те дарители ще бъдат записа-
ни в капсулата на времето и
ще бъдат разкрити след 85 го-
дини - през далечната 2104-а
година.
Министър Десислава Тане-

ва поздрави асоциацията за
юбилея и добави, че диало-
гът с нея дава на министерс-
твото едно по-голямо спокой-
ствие, че прилагането на по-
литиките са разбрани правил-
но и се правят заедно с всич-
ки земеделски производите-
ли. "Искам да поздравя уп-
равлението на АЗПБ за уси-
лията, които полага за обе-
динение на браншовите ор-
ганизации. Не може да си
представите какво затрудне-
ние за властта представлява
тази разединеност", каза още
министър Танева. ç

Àãðîàñîöèàöèÿ ùå
âäèãà ïàìåòíèê íà
çåìåäåëåöà â ñúðöåòî
íà çëàòíà Äîáðóäæà

Добрата печалба зависи
от стопанина. Едно семейс-
тво, което преди се е зани-
мавало с 4-5 декара тютюн,
е изкарвало по 8000-10 000
лв. Същото семейство, ако
има 1 декар засят шафран,
ще има същите приходи,
казва производителят Хасан
Тахиров за БНР. По думите
му друго предимство на цен-
ната подправка е, че рабо-
тата по нея е малко повече
от месец - от началото на
октомври до средата на но-
ември. За сравнение грижи-
те по тютюна са от март до
края на декември. Според
Тахиров, който е и предсе-
дател на Националната асо-
циация за производство на
шафран, броят на земедел-

Ïîëåòàòà â Êúðäæàëèéñêî ïîñèíÿõà îò øàôðàí

Äîãîâîðúò ñ Ïè Åô Ñè å ñêëþ÷åí îò ÁÀÁÕ â
ïîñëåäíèÿ äåí îò ïúðâèÿ êàáèíåò "Áîðèñîâ", à
ñàìàòà ôèðìà å ñúçäàäåíà ïåò äíè ïî-ðàíî, áåç
äà èìà îïèò è êàïàöèòåò çà äåçèíôåêöèÿ

Ìèíèìàëíèÿò îñèãóðèòåëåí äîõîä çà çåìåäåëöè çà 2020 ã. ùå å 610 ëâ., çàñåãà
Парламентът одобри на

първо четене бюджета на
Държавното обществено
осигуряване (ДОО) за до-
година. След първото гла-
суване, остава предложе-
нието на правителството
за по-висок минимален
осигурителен доход за ре-
гистрираните земеделски
стопани и тютюнопроизво-
дителите - от 400 на 610
лв. От ДПС се противо-
поставиха на това. Сери-
озното увеличение на оси-
гуровките за земеделски-
те производители няма да
бъде одобрено, прогнози-
ра Хасан Адемов от ДПС,
цитиран от БНР:

рен лекар, който е назна-
чен от Агенцията по храни-
те. Отговорът на този
въпрос Българската аген-
ция по безопасността на
храните не дава, се казва
в журналистическото
разследване.

Договорът с частната
фирма е сключен от
агенцията в последния ден
от първия кабинет Бори-
сов. Фирмата Пи Еф Си е
създадена пет дни по-
рано, без да има опит и
капацитет за дезинфекция,
но още от първия момент
започва да генерира
чудесни печалби.

През първата година
печалбата е 1.3 милиона
лева. След пет години
печалбата се увеличава до
8.7 милиона лева годишно.
Общо за последните пет
години печалбата е близо
27 милиона лева. Разходи-
те за дейността на компа-
нията са 10 пъти по-ниски

от приходите.
Проблемът е, че фирма-

та прибира такса на
границата с Турция, която
по закон може да бъде
вземана само от публичен
орган. Таксите трябва да
се прибират на равностой-
ност, а това не е така,
защото се генерира голя-
ма печалба. Не е ясно и
защо изобщо трябва да се
плаща такса за подобно
обслужване. Въпреки че
Генка Шикерова е осъдила
БАБХ да предостави
официално договора с
фирмата преди шест
месеца, агенцията продъл-

жава да не изпълнява
съдебното решение. Пред-
ставителите на фирмата,
която междувременно е
сменила собствеността си,
също отказват коментар.
Те заявяват, че са прове-
рявани многократно от
властите и спазват закона.

Сега фирмата Пи Еф Си
продължава да събира
пари на границата с
Турция, въпреки че догово-
рът с държавата трябва да
е изтекъл. Той е сключен
за пет години през март
2013 година, а няма инфор-
мация да е сключван
анекс. ç

ците, които се насочват към
шафран, непрекъснато се
увеличава. Ако в началото
те са били 15, днес те дос-
тигат 45. Увеличени са и пло-
щите, затова тази година се
очаква двойно по-висок ръст
на производство.

Търсенето на световния
пазар също не стихва. Цел-
та на Асоциацията е да из-
нася не само суровина, но
и готов продукт. Тук вече се
произвеждат чай, бисквити
и напитки с шафран, като
амбицията на нейните чле-
нове е продуктите да дос-
тигнат над сто.

През пролетта на тази го-
дина бе подписано спора-
зумение с Китай, според ко-
ето за три години трябва да

изнесем общо 640 тона лу-
ковици на стойност 6,5 млн.
евро. Първата пратка включ-
ва 40 тона. "Един килограм
луковици се размножават и
стават 5 кг. Преспокойно от
1 дка площ може да се из-
кара най-малко между 2 и 3
тона шафранови луковици",
изчислява Тахиров.

Резултатите от дадени в
международни лаборатории
проби показват, че произ-
веденият у нас шафран е с
много високо качество.  "Мо-
жем да берем шафран от
сутрин до вечер. Нашият
въздух е много чист и кога-
то се отвори шафрановото
цвете, няма замърсяване от
въздуха," обяснява произво-
дителят. Целта на Асоциаци-
ята е да изнася 90% за Ки-
тай, като наблегне на гото-
вите продукти с шафран, ка-
то чайове, бисквити, детски
храни, кремове, коментира
нейният председател. ç

Âñå ïîâå÷å çåìåäåëñêè ïðîèçâîäèòåëè â îáëàñòòà çàìåñòâàò
òþòþíà ñúñ ñêúïàòà ïîäïðàâêà, òâúðäè Õàñàí Òàõèðîâ

Преди дни земеделски-
ят министър Деислава Та-
нева заяви, че предвиде-
ното увеличение на мини-
малния осигурителен праг
за земеделските стопани
е много високо в рамките
на 1 година и е нормално
да бъде неприемливо за
земеделската общност. Тя
изрази надежда, че в хо-
да на дебата в Народно-
то събрание, ще се наме-
ри приемливо за всички
решение преди окончател-
ното приемане на Закона
за бюджета от Парламен-
та. "Този минимален оси-
гурителен праг на практи-
ка, ще засегне най-много

чуци, живот-
новъдство. А
всяко уве-
личение на
техния раз-
ход повдига
въпроса  -
До  колко
ще останат
мотивирани
да се зани-
мават със
земеделие?.
От  друга

страна, трябва да сме на-
ясно, че трябва да осигу-
рим добри размери на
пенсионното възнагражде-
ние", каза Десислава Та-
нева. ç

малките и средните земе-
делски стопани - обикно-
вено физически лица, ко-
ито се занимават с уяз-
вими земеделски произ-
водства - плодове, зелен-
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През септември 2019 го-
дина индустриалното произ-
водство в еврозоната, в це-
лия  Европейски съюз и в час-
тност в България успя да на-
расне слабо, показват данни
на Евростат.

Производството в рамки-
те на еврозоната нарасна из-
ненадващо за втори пореден
месец, повишавайки се през
септември с 0,1% след рас-
теж с 0,4% през август и
очаквания на финансовите
пазари за понижение с 0,3
на сто. Това макар и слабо
нарастване на индустриално-
то и промишлено производс-
тво за втори пореден месец
е сякаш сигнал за известно
отслабване на рецесията в
промишления сектор на един-
ния валутен блок към края на
третото тримесечие, след ка-
то през юли производството
се сви с цели 0,5 на сто.

Спрямо година по-рано
производството в еврозона-
та се понижава през сеп-
тември с 1,7% след спад с
2,8% месец по-рано и очак-
вания за понижение с 2,3
на сто. Производството на
годишна база в региона на
единната валута нарасна за
последно през ноември
2018 година.

Евростат представи дан-
ни, показващи известно уве-
личение и на индустриалното
производство през септемв-
ри в целия ЕС и в България
след стагнация през август.
Производството в ЕС се по-
вишава през септември с
0,2% след нулев растеж през
август, като на годишна база
индустриалното производство
се сви с 1,2%, но след спад
с 2,0% месец по-рано.

Според данните на Еврос-
тат индустриалното производ-
ство в България се увелича-
ва през септември с 0,3%
след стагнация през август и
ръст с 0,7% през юли. Това
предполага, че промишлени-
ят сектор в нашата страна
опитва да компенсира през
третото тримесечие част от
слабостта през първите две
тримесечия на настоящата го-
дина.

На годишна база про-
мишленото производство в
България се понижи през
септември с 0,1% след спад
с 1,3% през август. Това
представлява свиване на
производството спрямо го-
дина по-рано за четвърти по-
реден месец в рамките на го-
дината. ç

Ñëàáî ïîâèøàâàíå
íà ïðîèçâîäñòâîòî
â ÅÑ è â Áúëãàðèÿ
ïðåç ñåïòåìâðè

Твърде рано е да кажем
дали декларацията, иниции-
рана от холандското пра-
вителство за авиацията, ще
се отрази на цената на
самолетните билети. Това
каза министърът на финан-
сите Владислав Горанов
пред журналисти, предаде
Агенция "Фокус".  Повод за
коментара му е пост в
социалните мрежи на
евродепутата Радан Кънев,
според който Горанов
тайно е подписал от името
на България "общо полити-
ческо изявление". Докумен-
тът има подкрепата и на
финансовите министри на
Швеция, Германия, Фран-
ция, Италия, Дания, Люк-
сембург, Белгия и Нидер-
ландия, като в него се

Ãîðàíîâ òàéíî ïîäïèñàë è Áúëãàðèÿ
äà èñêà ÑÎ2 äàíúê âúðõó ñàìîëåòíèòå
áèëåòè

призовава Европейската
комисия да предприеме
действия за данъчно
облагане на самолетните
полети. "Без да оспорвам
необходимостта от намаля-
ване на СО2 емисиите от
авиационен транспорт, съм
убеден, че мястото на
България не е в тази
коалиция", написа Кънев
във Фейсбук. Според него
интересът на българските
граждани е обратен на
предлаганите политики по
множество сериозни
съображения.

Според Горанов обаче
твърдението е спекулатив-
но. "България се присъеди-
ни към една декларация,
инициирана от холандско-
то правителство, в която

се констатира, че авиация-
та като бизнес в Европа и
в световен мащаб генери-
ра огромен обем от въгле-
родните емисии. Самата
декларация отправя апел
към ЕК да изготви анализ
и да предложи на парла-
мента и на съвета възмож-
но решение в посока
ограничаване или облагане
на дейността на авиацион-
ните оператори във връзка
с емисиите, които този
бизнес генерира", обясни
финансовият министър.
По думите му е твърде
рано и не може да се
направи оценка дали
комисията ще предложи
такова решение.

"Декларацията е заявле-
ние от тези 8 държави към

комисията, но дали тя ще
се съгласи да разработи
подобен анализ и да
предложи законодателно
решение, е въпрос на
преценка на самата ЕК.
Оттам нататък този проект
на документ, ако се под-
готви от комисията, ще
мине естествения си
законодателен път между
Европейския съвет или ЕП
и би могло да стане зако-
нодателно решение само
ако държавите членки се
обединят около него",
обясни още Горанов и
добави, че решението за
подписване на деклараци-
ята от българска страна е
взето на ниво Министерс-
ки съвет, отбелязва Инвес-
тор.БГ. ç

Годишната инфлация за
октомври на годишна база
е 2,4%, като за месец се
ускори с 0,8%, показват
данни на Националния ста-
тистически институт (НСИ).
В статистиката изчислиха,
че инфлацията от начало-
то на годината (октомври
2019 г. спрямо декември
2018 г.) е 2,5%, а средного-
дишният показател от но-
ември 2018 г. до октомври
2019 г. спрямо периода  но-
ември 2017 г. - октомври
2018 г. е 3%. Investor.bg при-
помня, че през септември
НСИ отчете дефлация от
0,3%, като предишните ме-
сеци инфлацията се уско-
ряваше.

Само за месец цените на

Българите, живеещи в чyжбина, ca
изпратили у нас 1,176 млрд. евро през
2018 г. Това показват данните на Ев-
ростат, цитирани от Мопеy.bg. Пpеми-
наването на психологическата грани-
ца от 1 млрд. евро ce слyчва за пръв
път в историята, a на годишна база
ce отбелязва нарастване на изпрате-
ните cyми от почти 25%. Около 80%
от cyмата e дошла от българи, живе-
ещи в pамките на Европейския съюз.
Същевременно cyмите, които ca изп-
ратени от страната към живеещи в
чyжбина, ca значително по-малкo и

Ôèíàíñîâèÿò
ìèíèñòúð ñå
îïðàâäà, ÷å ñëîæèë
ïîäïèñà ñè ñëåä
ðåøåíèå íà
ïðàâèòåëñòâîòî

Èíôëàöèÿòà îòíîâî òðúãíà íàãîðå ïðåç
îêòîìâðè è çà ìåñåö ñå óñêîðè ñ 0,8%

увеличение с 0,3%; здраве-
опазване - увеличение с
0,4%.

През октомври с най-ви-
сок ръст са цените на: пи-
пер - с 9,8%, малотрайни и
трайни колбаси - съответ-
но с 4,4% и 2,5%, домати -
с 3,7%, грозде - с 3,4% и
бира - с 2,9%, мляно месо
(кайма) - с 2,6%, риба - с
1,9%, извара и захар - с
1,4%, оцет - с 1,3%, хляб - с
1,2%, сирене - с 1%.

В групите на нехранител-
ните стоки и услугите  през
октомври е регистрирано
най-голямо увеличение на
цените  на обувки - с 10,7%,
и облекло - с 8,3%, въгли-
ща - с 1,9%, мебели - с 1,4%,
хладилници - с 1%. ç

стоките и услугите в потре-
бителските групи отбеляз-
ват ръст, като най-същест-
вен е той при облекло и
обувки - увеличение с 9%.
По-скъпи са хранителни
продукти, безалкохолни и
алкохолни напитки и тютю-

неви изделия - увеличение
с 0,5%. Ръст в цените има
при жилища, вода, електро-
енергия, газ и други горива
с 0,2%; жилищно обзавеж-
дане, домакински уреди и
принадлежности и обичай-
но поддържане на дома -

Åìèãðàíòèòå íè èçïðàòèëè ó íàñ
1,176 ìëðä. åâðî ïðåç 2018 ã.

възлизат на едва 20 млн. евро, три
четвърти от които ca изпратени към
страни извън Европейския съюз.

Taкa общият баланс на паричните
потоци e силно положителен за Бъл-
гария и възлиза на 1,156 млрд. евро,
кoето класира на пета позиция като
нетен бенефициент от емигрантите си.
B челната четворкa ca Пoртyгалия
(3,071 млрд. евро), Pyмъния (2,714
млрд. евро), Полша (2,544 млрд. ев-
ро) и Хърватия (1,326 млрд. евро).

Ha дъното на подреждането не из-
ненадващо ce нареждат най-pазви-

тите икономики в Европейския съюз.
Ha последна позиция e Франция c
нетен "дефицит" от над 10,5 млрд. ев-
ро, a пред нея ca Германия (5,149
млрд. евро), Bеликобритания (4,660
млрд. евро), Италия (4,514 млрд. ев-
ро) и Белгия (1,305 млрд. евро). ç
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ванадесетата
поред Ини-
ц и а т и в а -
"КООП - За-

край. Всяка година
наградите се теглят
през месец декемв-
ри в присъствието
на членовете на ръ-
ководните и конт-
ролни органи на
ЦКС. Голямата наг-

рада е лек автомо-
бил, който минала-
та година зарадва
Омар Керимов,
член-кооператор на
РПК "Стратеш" гр.
Ловеч, КС Ловеч.

Разбира се, учас-
тниците ще имат
възможност да спе-
челят и други атрак-
тивни награди като
- 2 почивки за два-
ма в кооперативни
хотелски комплекси,
телевизори, смарт-
фони, таблет и пре-
носим компютър.

За първи път
Инициативата се
провежда през 2008
година по повод
86-тия Междунаро-
ден кооперативен
ден. Национална
търговска верига
КООП обединява
над 700 магазина,
разположени на те-
риторията на цяла-
та страна. Чрез тях
веригата дава въз-

можност на всички
член-кооператори,
които притежават
клиентска карта да
се включат в Инци-
ативата "КООП -
Заедно на пазар".

Можете да пода-
дете заявление за
членство в коопера-
ция и да получите
клиентска карта в
търговския обект във
вашето населено
място.

Станете част от
голямото коопера-
тивно семейство!

Пазарувайте и
спечелете своята
награда!

Повече за ползи-
те от членство в ко-
операциите на:
www.cks.bg

Д
едно на пазар" ор-
ганизирана от Цен-
тралния кооперати-
вен съюз е към своя

Главна

Дирекция

"Търговия", ЦКС

По-малко от месец до теглене

на томболата от Инициативата

„КООП-Заедно на пазар“

По-малко от месец до теглене

на томболата от Инициативата

„КООП-Заедно на пазар“
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Изявление на лидера на
БСП Корнелия Нинова от
парламентарната трибуна
по време на обсъждането
на Закона за  държавното
обществено осигуряване:

Уважаеми господин ми-
нистър,

Уважаеми народни
представители,

Обсъждаме Закона за
държавното обществено
осигуряване, който в част-
та си за пенсии касае 2
милиона и 150 хиляди бъл-
гари. Сигурно тези хора
имат различни политичес-
ки убеждения и пристрас-
тия  - и това е нормално.
Общото между тях е, че са
работили по 20-30 години,
дали са своя принос за из-
граждането на икономика-
та на България и своя при-
нос в осигурителната сис-
тема на страната. Общото
между тях е, че почти всич-
ки днес живеят трудно с
размера на пенсиите, ко-
ито им осигуряваме.

В парадоксалната ситу-
ация сме правителството
да определи праг на бед-
ност от 363 лева догодина
и същото правителство да
определи минимална пен-
сия за осигурителен стаж
и възраст от 234 лева. За-
мислете се какво означа-
ва това - правителството
казва, че не може да се
живее с доход под 363, и
в същото време казва, че
все пак хората трябва да
преживяват с 234 лева. Не
може да се живее така, но
ще трябва да живеете та-
ка. Разбирате ли противо-
речието, парадоксалната
ситуация, в която се нами-
раме? Можем  цял ден и
цяла нощ да се замерва-
ме с числа, но нека да го
обясним човешки на хора-
та - как при този праг на
бедност да живеят с тези
пенсии?

Има изход от тази си-

"Средствата за осигуряване за-
сягат над 2 милиона и половина
български граждани. От БСП смя-
таме, че 14 лева увеличение на ми-
нималната пенсия няма да подк-
репи бедните хора в България. Ка-
тегорично настояваме пенсиите да
бъдат преизчислени, а не да се до-
бавят трошици", заяви народният
представител от ПГ на "БСП за Бъл-
гария" Дора Янкова пред БНТ.

Тя бе категорична, че бюджетът
за 2020 г. не осигурява по-добър
живот на хората. "Какво ще се слу-
чи след този бюджет? България ще
остане най-бедната държава по Ев-

Áþäæåò íà ñòàòóêâîòî - íèñêè äîõîäè è ïåíñèè, ïîòúâàùè ðåãèîíè è íåñïðàâåäëèâîñò

туация. Да, разбира се, че
дългосрочната визия за из-
лизане е работни места,
високи доходи, високи
осигурителни вноски, но
това изисква години уси-
лия. Нека да се стараем
да осигурим икономичес-
ки растеж и работни мес-
та, но да вземем мерки се-
га. Възрастните хора имат
нужда сега и днес от тази
актуализация. Какво пред-
лагаме от "БСП за Бълга-
рия" - години наред - пре-
изчисляване на всички
пенсии с нов средномесе-
чен осигурителен доход.
Наложително е да се пре-
изчислят пенсиите, няма
друг изход.

Искам да отворим де-
бат за Сребърния фонд,
защото това е една от въз-
можностите да се гаран-
тира пенсионната система,
да не се допуска срив в
пенсионната система, да
се покриват дефицити до
определени количества.

Уважаеми колеги  в
днешното Народно събра-
ние,

Сребърният фонд
беше създаден през
2007 година от прави-
телството на БСП.

Целта беше в него да
влизат концесионни такси,
средства, получени при
приватизация на предпри-
ятия и излишъците в бю-
джета. Какво се случи за
10 години управление на
ГЕРБ? Фондът стартира с
близо 2 милиарда и поло-
вина - Министерството на
финансите преди един ме-
сец отчете, че във Фонда
има 3 милиарда и 67 ми-
лиона. За 10 години поло-
вин милиард е влязъл във
Фонда. При прогноза при
неговото създаване, фи-
нансово разчетена, аргу-
ментирана, днес във Фон-

да трябваше да има меж-
ду 10 и 15 милиарда лева,
а има 3. Можеха  ли тези
10-15 милиарда лева да по-
могнат на пенсионната
система и сега да не гада-
ем откъде да дойдат тези
пари - можеха.

Защо това не се случи?
Защото, господа

управляващи, грубо
погазихте всички
закони на България
за тези 10 години.

По следните начини -
още Симеон Дянков, за да
избегне законовото задъл-
жение на правителството
да внася парите от прива-
тизация в Сребърния фонд,
извади държавните дру-
жествата в т. нар. Консо-
лидационна компания, и

всички приходи от продаж-
бите ги внасяше в държав-
ния бюджет като дивидент,
вместо в Сребърния фонд
за пенсии.

Продължихте в следва-
щите години по следния
начин - за 2016 година пра-
вителството на Борисов
отчита 1 милиард и 470 ми-
лиона излишък. За 2017 го-
дина - 800 милиона. За
2018 г. - 2 милиарда и 800
милиона излишък по кон-
солидираната  рамка .
Вместо този излишък да
влиза в Сребърния фонд,
както задължава законът,
месец преди края на го-
дината премиерът Борисов
го раздава с постановле-
ния на Министерски съвет,
извън всички бюджетни
процедури на парламента,
раздава го еднолично с
джипа, през прозореца, за

ростат. Около 41% процента от бъл-
гарите ще продължат да живеят на
прага на бедността. Бюджетът ня-
ма да подкрепи тези хора", комен-
тира Янкова. Тя допълни, че иконо-
мическите очаквания са ниски: "До-
ри еврофондовете изостават с тях-
ното изпълнение. Едни огромни
средства за водните реформи цик-
лят. Тол таксата трябваше да бъде
събрана до милиард и 200 милио-
на, а сега се очакват 700 милио-
на".

Относно бюджета за общините,
Дора Янкова обясни, че там се наб-
людават големи контрасти.

В този бюджет регионалните
контрасти ще продължат да се за-
дълбочават. Няколко града са на
първа скорост, останалите са на-
зад. Почти всички общини са в де-
фицит. Но за жалост, децентрали-
зацията ще остане мечтата на об-
щините", подчерта народният пред-
ставител. Тя обясни, че ако се вър-
нат 2% от данъците на общините
от централния бюджет, това ще им
донесе около 750 милиона и ще ре-
ши голяма част от проблемите на
населените места.

"Този бюджет е пример за ста-
тукво. Той не осигурява стабилна

икономическа среда. Голямата за-
дача - образованието да подсили
икономиката с качествена работ-
на ръка, не се постига", каза Янко-
ва. Тя обясни, че бюджетът на уп-
равляващите не лекува демограф-
ската криза и че това може да се
случи с икономическо развитие.

"От левицата искаме модерна и
съвременна държава, в която да
има добро качество на живот. В
този бюджет има малки инвести-
ции, малки заплати, ниски пенсии
и определени региони ще продъл-
жат да потъват", завърши Дора Ян-
кова.

партийни и политически
цели. И не изпълнява за-
кона - излишъкът от бю-
джета да влиза в Сребър-
ния фонд, където да се тру-
па, за да подпомогне пен-
сионната система. Сега
обяснявате, че няма начин,
че е много скъпо, че няма
откъде да се вземат пари
- ами ето откъде.

Само при едно условие
- че спазвате законите на
България, които ви задъл-
жават концесионни такси,
приватизационни средства
и излишъкът от бюджета да
отиват за пенсионери.

Питаме за пореден път
- защо отново парите от
концесията на Летище Со-
фия, срещу която много пъ-
ти сме се обявявали, 480
милиона, не отиват в Сре-
бърния фонд? А отиват за
покриване на дългове на
БДЖ. Защо? Променете
закона, ако не искате да
отиват в Сребърния фонд,
но е неприятно да кажете
на хората: "Ще премахнем
Сребърния фонд, защото
тези пари ще ги вкараме
в общия държавен бюджет,
за да покриваме дългове,
за да ги харчим безраз-
борно". Не е добре, нали?
Законът си действа, но вие
тихомълком не го изпълня-
вате. Това е едната въз-
можност, откъдето могат
да дойдат средствата за
пенсионерите, не е единс-
твената.

Между първо и второ
четене ще внесем пред-
ложения за преизчислява-
не на всички пенсии - ар-
гументирано и обосновано,
морално и справедливо.
Не е въпрос на скъпо и ев-
тино. Въпрос е на справед-
ливост - към възрастните
хора, които са дали своя
принос за изграждането
на България, за съществу-
ването и стабилността на
осигурителната система -
и днес живеят мизерно".
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Стартовата база на промените завари България в горната подгрупа
на средноразвитите страни със сравнително висок индекс на чове-
шкото развитие - типични за една индустриално-аграрна страна

Îòêúäå òðúãíàõìå? Äîêúäå
ñòèãíàõìå? Íàêúäå îòèâàìå?
Êàêâî å ëå÷åíèåòî?

Философите само са
интерпретирали света по
различен начин,

...Но въпросът е той да
бъде променен.

Карл Маркс
…Но е добре преди това

светът да бъде обяснен.
Честването на един

национален юбилей обик-
новено е празнично съби-
тие, отбелязващо раздялата
със старото и раждането на
новото. 10 ноември 1989 г.
- за разлика от всички
други национални празни-
ци - се отбелязва като нещо
започнато, но недовърше-
но. Затова не е национален
празник, а само се отчита
разстоянието на изминатия
път в посоката към целта.

Откъде тръгнахме?
Всъщност отправната

точка на прехода бе "реал-
ният социализъм". Няма
нещо по-пъстро от това
понятие, което зад прила-
гателното "реален" прикри-
ваше в различните страни
освен елементите на по-
високата степен на социал-
ната държава и в частност
- на социализма, също
така и елементи на капита-
лизъм (Унгария, Чехосло-
вакия и др.), на феодали-
зъм ("жителството" в
България, в СССР и др.),
на робовладелско общество
(Албания, Румъния и др.).
Няма "чиста", еднозначна
и коренно различна от
предходната социално-
икономическа система;
всяка носи елементи от
миналото и белези от
бъдещето. В обществено-
икономическата система на

Проф. Боян ДУРАНКЕВ

"реалния социализъм"
имаше много положителни
неща, имаше опит за
изграждането на висо-
коразвита социална държа-
ва. Но това, което се
мъчеше, но не успяваше да
прикрива, беше че "реални-
ят социализъм" не е много,
много идентичен с научния
социализъм, описан от
класиците Маркс, Енгелс,
Ленин. Така че който
твърди, че преди е имало
"истински социализъм",
нека си помисли още един
път по въпроса!

Естествено, едно неспра-
ведливо общество не може
да бъде вечно. Затова дойде
"перестройката" на Горба-
чов, затова и (с благосло-
вията на "големия брат") в
България се стартира
началото на прехода,
започвайки с дворцовия
преврат срещу Живков и
неговата свита.

И така, преди 30 години
бе положено "Началото на
прехода". Стартовата база
на промените завари Бълга-
рия в горната подгрупа на
средноразвитите страни със
сравнително висок индекс на
човешкото развитие - типич-
ни за една индустриално-
аграрна страна; с нараснало
от 7 млн. души до почти 9
млн. души население, обра-
зовано във висока степен;
със силно развита материал-
но-техническа база, ориенти-
рана за дългосрочен внос-
износ в рамките на Съвета
за икономическа взаимопо-
мощ (СИВ) и т. н.

Бъдещето на "прехода" в
онези години, да припомня

на забравилите, бе възмож-
но в две посоки: или "пове-
че социализъм" и преход от
държавна към обществена и
лична собственост, повече
справедливост, солидарност
и свобода; или "връщане
към добрия стар капитали-
зъм", наричан за краткост
"пазарна икономика" и
съответстващата й демокра-
ция. Въпросът за посоките
към бъдещето съвсем не
беше еднозначен; в много
отношения управлението на
икономическата система бе
открило решения, които
очертаваха отлични въз-
можности (напр. при акад.
Евгени Матеев); освен
всичко,

можеше да се
извърши плавен
преход към едно
много по-справедли-
во общество,

почти "без класи", базира-
но върху принципа "от
всекиму според способнос-
тите (и държавата да дава
възможности за "равен
старт"), всекиму - според
количеството и качеството
на вложения труд (в това
отношение метриката бе
отишла много напред)".

Историята избра втория
път: преход към "пазарна
икономика" и "демокра-
ция". В България - за
разлика от някои други
бивши социалистически
страни - преходът бе
предпочетено да се осъщес-
тви по мъчителен и трън-
лив път. В началото бе…
"разграждането на система-
та" (а не словото и мисъл-
та). Именно,

вместо "надгражда-
не на изграденото",
бе осъществено
неговото
разграждане:

първо, чрез силно присъст-
вие на реститутите и
техните наследници в
самонаричащите се "демок-
ратични сили", сякаш
всичко преди 1944 г. е
вървяло по мед и масло;
второ, чрез вандалска

приватизация, осъществя-
вана "законно" чрез раз-
лични форми на лично
обогатяване - компенсатор-
ки, нарочна обезценка на
активи, уж масова прива-
тизация и т. н.; трето, чрез
"пълно скъсване" на иконо-
мическите връзки с другите
бивши социалистически
страни (за което най-
голяма вина носи Русия),
което породи спиране на
производството в стотици
предприятия и предизвика
масова безработица.

Докъде стигнахме?
Огромна е разликата

между първия етап на
капитализма в западния
свят през ХVIII-XX век и
първия етап на "новия
капитализъм" в България.
В западния свят се извър-
ши постепенно първона-
чално натрупване на
капитала - стъпка по
стъпка; в България се
осъществи първоначално
разграбване на натрупания
обществен капитал.

Първата половина на
прехода - за около 15 -
годишен период - България
успя да осъществи "разг-
раждането на старата
система" и трансформира-
нето на икономическата
власт на държавата в
икономическа власт на
близки до центъра на
бившата комунистическа
партия (прословутите
"куфарчета" и предаването
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ЧЕТВЪРТЪК

приложение

ЗА ДОМА10. ÊÚÙÀÒÀ

Букет свежи цветя във вазата винаги пра-
ви стаята да изглежда по-слънчева и гостопри-
емна. Представяме ви 10 трайни цветя за ва-
зата, които да внесат настроение, уют и ус-
мивки в дома ви.

АЛСТРОМЕРИЯТА е нежно и красиво цвете,
познато още като перуански лилиум. Може да
издържи във вазата от 7 до 14 дни, стига да
сложите цветята в престояла вода. Търсете я по
цветарските магазини предимно през лятото, но
понякога може да я откриете и през ранна про-
лет. Цъфти в цветове като бяло, розово, жълто,
оранжево и червено, но най-красиви са пъстри-
те алстромерии.

ГИПСОФИЛАТА обикновено играе поддър-
жаща роля в сватбени и официални букети, но
истината е, че тя може да бъде вашият нежен
акцент у дома. Поставете я във ваза с хладка
вода и може да издържи до две седмици без ни-
какъв проблем. Ако пък искате да разнообразите
букета, добавете и няколко стръкчета лавандула
- тя също е трайно цвете, подходящо за вазата.

ГЛАДИОЛАТА е идеалното цвете за висока
ваза - има изискан вид и привлича внимание-
то, така че без проблем букетът ще се превърне
във фокусна точка. Важно е водата, в която пос-
тавяте цветята, да не бъде хлорирана, а ако пък
искате пъпките на гладиолата да се отворят по-
бързо, не трябва да е и студена. Освен това
гладиолите са жадни цветя, така че ще се нало-
жи периодично да доливате вода. В случай, че
изпълните всичките й изисквания, гладиолата
ще издържи във вазата от 7 до 10 дни.

ЕУСТОМА, или още Лизиантус, е елегантно
цвете, което цъфти в синцо, пурпурно, мораво и

Този сезон акцентът ще
бъде върху цветовете и съз-
даването на уютна, успоко-
яваща атмосфера. Паунско
синьо, тъмчервено и черно
са сред най-модерните цве-
тове, но не се притеснявай-
те, ако те са твърде тъм-
ни за вас - розово и зелено
също се завръщат в инте-
риора с пълна сила.

Ïàóíñêî ñèíüî
Този характерен наситен

нюанс на синьото може да
зададе напълно различен ха-
рактер на помещението. Ма-
кар и специфичен, той се
комбинира добре с много
цветове в по-светлата гама,
като фаворит са ни нежните
розови нюанси.

Използвайте по-дълбок
нюанс на синьото за заве-
сите, за да добавите дълбо-
чина и да разчупите схема-
та добавете флорални моти-
ви с помощта на декоратив-
ни възглавнички.

×åðíè ìåáåëè
Черните аксесоари се по-

явиха като тенденция през
изминалата година, а сега
вече се промъква и идеята
за мебели в черно.

Както малката черна рок-
ля е класиката в модата, та-
ка в интериора забелязваме
появата "малкият черен стол"
като иконата на стила в ин-
териора.

Есенно-зимни
тенденции
в интериора

За да не загубите чувст-
вото за уют комбинрайте с
възглавнички за столовете в
пастелни и неутрални цве-
тове.

Ðîçîâè ìå÷òàíèÿ
Розовото се превърна в

основен елемент в интерио-
ра още преди няколко годи-
ни и няма намерение да от-
съпва от лидерската си по-
зиция.

Цветът на годината за
2019 г. е категоричен бра-
товчед на розовия оттенък.
Живият корал беше обявен
за основен нюанс на годи-
ната и тази есен ще наблю-
даваме различни негови от-
тенъци, сред които праско-
вено и румено розово.

Независимо дали е върху
стените или се използва за
обзавеждане, розовото може
лесно да бъде включено във
всяка стая от вашия дом.

Öâÿò íà ñêúïîöåí-
íè êàìúíè

Луксозните тонове, които
откриваме в тази тенденци-
ята, са създадени да засле-
пяват също като редките скъ-
поценни камъни, създавай-
ки драматично, но същевре-
менно толкова успокояващо
настроение в дома.

Създайте красива и прив-
личаща вниманието обста-
новка, като сте смели с цвя-

товете. Тъмните, мастилни
тонове се комбинират с ка-
дифени текстури, за да съз-
дадат богата, топла схема.

Лилавото е един от тези
цветове и ще бъде голям хит
този сезон. Изберете един
ключов елемент от интерио-
ра в този цвят, който да из-
пъква и го комбинирайте със
сиво и горско зелено за за-
шеметяващ резултат или пък
използвайте резлични ню-
анси на лилавото за монох-
ромен ефект.

Не се страхувайте от тъм-
ните нюанси. За да напра-
вите една стая да изглежда
по-голяма, ви съветваме да
боядисате гърба на вратата
във същия цвят, за да съот-
ветства на стените.

Колкото по-малко разде-
ляте визуално пространство-
то, толкова по-спокойно и
по-голямо ще изглежда то.

Ñ ìèñúë
çà ïðèðîäàòà

Предвид случващите се
катаклизми и обществени-
те реакции на едни от най-
тежките природни бедствия
сполетявали планетата ни,
е съвсем естествено, огра-
ничаването на консуматор-
ството и отговорното паза-
руване да са една от най-
големите тенденции в ин-
териорния дизайн тази го-
дина.

Акцентът е върху матери-
алите - от какво са направе-
ни и откъде произлизат. Клю-
чът се крие в това всеки от
нас да припознае като свое
мотото "по-малко е повече"
и да сме наясно, че купувай-
ки дадена мебел, например,
го правим за да ни служи
дълги години, а не само за-
щото е модерна за момента.

Друга голяма част от та-
ка наречената устойчивата
тенденция е да се рецикли-
рането.

Идеята е да се даде шанс
на старите мебели да зажи-
веят нов живот, като бъдат
преобразени чрез боядисва-
не или промяна в местопо-
ложението им в дома.

Ðåòðî ãðàôèêà
Един от най-бързите и

често най-добрите начини
да бъдете в крак с тенден-
циите е да направите мал-
ки промени, като подмяна
на спалното бельо и инвес-
тиране в няколко нови сак-
сии за растения. Тъй като
ретро мотивите са все така
популярни, заложете на из-
чистени линии и геомет-
рични форми, за да разчу-
пите едноцветните комби-
нации.

бяло. Може да издържи във вазата до 12 дни,
стига да сте почистили стъблата му от листа и
леко да сте ги подрязали (до 2см е достатъчно).

КАРАМФИЛИТЕ са може би най-често сре-
щаният избор за трайни цветя за вазата. Макар
преди няколко години да бяха смятани за отжи-
велица, днес карамфилите отново са на мода,
главно заради новите разновидности и разнооб-
разието от цветове. Освен това са ароматни и
нежни, а във ваза ще издържат от 7 до 21 дни.

ЛИЛИУМЪТ е класически избор за подаръч-
ни букети. Ароматно, нежно и с големи цветове,
това цвете може да издържи във вазата до 9
дни. Ако искате да му се радвате по-дълго време,
не трябва да държите вазата в топла стая. Вни-
мавайте също за петна от полен - лилиумът е
известен с това, че разпръсква цветен прашец
около себе си.

РАЛИЦА може да е необичаен избор за цвете
във ваза, но пък ефектните й класовидни съцве-
тия в синьо и лилаво ще красят дома ви до 14
дни, след като сте ги натопили във вода. Цвете-
то е познато още с името Делфиниум и иска
умерена стайна температура, за да съхрани кра-
сотата си по-дълго време.

СТРЕЛИЦИЯ. Един по-необичаен избор за
цвете във ваза, което често е и сред най-подаря-
ваните за различни поводи - стрелицията. Поз-
ната е още с името Райска птица заради ярките
оранжеви или червеникави цветове. Тъй като
стрелицията е тропическо растение, най-добре
сложете вазата на слънчево и топло място. Така
ще издържи до 14 дни.

СЛЪНЧОГЛЕД. За по-позитивно настроени
и лятна атмосфера цветарите препоръчват букет

от слънчогледи. Наситено жълтите им цветове
са ефектни и красиви, плюс, че ще красят дома
ви до 10 дни. Избирайте стабилна ваза, защото
слънчогледите са тежки цветя.

ХРИЗАНТЕМАТА макар да се асоциира пове-
че с есенното време, хризантемата може да бъде
открита по цветарските магазини целогодишно.
Причината - това е едно от най-трайните цветя
за букети и издържа без проблем до 14 дни във
вазата. Освен това се среща в голямо разнооб-
разие от цветове, което я прави още по-атрак-
тивна. Важно е преди да потопите хризантемите
във вода, да почистите стъблата им от листата в
долния край, за да не загниват.

10 трайни цветя за вазата
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Ревността е присъща ед-
накво на мъжете и на же-
ните. Както и желанието
им да изневерят. Професо-
рът по психология Дейвид
Бъс е посветил 30 години от
живота си да изследва лю-
бовта, ревността и парт-
ньорството между мъжа и

жената и е стигнал до твър-
дото убеждение: и двата по-
ла в еднаква степен кръш-
кат и се подозират един
друг. Жените обаче по-ус-
пешно крият непозволените
си връзки. Мъжете по-чес-
то се надяват или направо
не вярват, че съпругите им
изневеряват.

Няма култура, в която
любовта да не е съпроводе-
на от ревност. Ревността е
типично универсално чувст-
во, което се среща и при
най-примитивните народи.
И сред племената в джунг-
лите на Амазонка, които се
намират още в каменната
ера и се изхранват само с
лов и риболов, ревността е
причина за насилие, скан-
дали и дори убийства.

Проф. Бъс се занимава с
еволюция на психологията
и твърди, че ревността и лю-
бовта са неразделни поло-
вини от едно и също чувст-
во, старо като света. Рев-
ността всъщност е защитна
стратегия, която се развива
при сериозна връзка, в коя-
то всеки влага силни чувст-
ва. Тази значителна инвес-
тиция и обвързването по-
раждат нуждата от компен-
сация на страха, че любов-
та може да свърши и парт-
ньорството да се разтрогне.

Третият компонент в лю-
бовните отношения, възник-
нал също в праисторически-
те времена и също неразде-
лен от тях, е изневярата.

Как жените отказват секс?
Жените най-често използват няколко оправдания, ко-

гато отказват секс на партньорите си. Според едно про-
учване 75% от анкетираните дами признават, че техният
сексуален живот силно се активизира, когато са в отпус-
ка. В същото време обаче 65% от тях доверяват, че са
прибягвали до оправдания, за да откажат любовни лас-
ки, подготвяйки се да изневерят с друг.

Най-честото оправдание за избягване на секс била
репликата "боли ме главата". Другото оправдание е "пих
твърде много, чувствам се замаяна", а третата фраза
"свири" на струната на ревността - "няма да получиш
секс, защото днес прекалено много се заглеждаше в чуж-
дите жени". Използват се също така извинения от рода
"подут ми е коремът, в цикъл съм", "боли ме зъб", "имах
много ангажименти днес и съм изморена" и т.н.

Ревността, без която не можем
Жените са по-хитри и по-успешно
крият непозволените си връзки

"Ако верността бе присъща
на хората, нямаше да има
нужда от ревност", обяснява
48-годишният психолог от
университета "Тексас" в Ос-
тин. По думите му, дори при
най-малката заплаха от из-
невяра, ревността избуява в
съответния размер. Като

плюс и минус в едно равен-
ство. Тя се появява като от-
ветна мярка за равновесие.

Всъщност ревността нико-
га не успява да предотврати
изневярата, а само я праща
в нелегалност. Който е ре-
шил да мами, пак мами, но
тайно. Но колкото и да се
прикрива, той пак несъзна-
телно излъчва сигнали, кои-
то го издават пред партньо-
ра. Подозрението прави хо-
рата по-чувствителни и ма-
меният лесно улавя смяната
в настроението на кръшка-
ча. Знак може да бъде неяс-
но закъснение и странно оп-
равдание, разсеян поглед,
предпочитанието на нова му-
зика - почти всеки нюанс в
поведението може да бъде
разтълкуван и да доведе до
правилния извод: "Има дру-
га", съответно "Има друг".

Жените са по-умели в из-
куството да се правят на вер-
ни и безгрешни. Проф. Дей-
вид Бъс опровергава разп-
ространената теория, че же-
ните се посвещават на по-
колението си и нямат време
за изневери. Има дори мне-
ния, че изневярата не ги
привлича особено и те пред-
почитат да си останат вер-
ни. Но това пък ги карало
да са по-ревниви.

Според професора по
психология мъжете и жени-
те са еднакво ревниви, но
по различни причини. Мъ-
жът никога не е напълно си-
гурен, че децата са от него,

и това е основата на мъж-
ката ревност според еволю-
ционната теория на проф.
Бъс. Неговата подозрител-
ност е породена от инстин-
кта да възпре жената от гре-
шен ход, за да не се родят
чужди деца в брачното ло-
же. Този страх е защита на
собствените гени и е поро-
ден от диктата на природа-
та да продължиш рода си.

При жената ревността се

ве да се оженят. "Цената им
пада", както се изразява
проф. Дейвид Бъс.

Ревнивецът е зает да над-
зирава партньора си, защо-
то се страхува, че лесно ще
го загуби. Но това означа-
ва, че сам се подценява спря-
мо съперниците на любов-
ния пазарен площад. Зато-
ва по-естествената реакция
на хората е да крият рев-
ността си, защото така из-

професорът семейство Клин-
тън по скалата си? "Един
добре изглеждащ по-млад
мъж и една по-стара жена,
която вече не отговаря на
приемливите норми за жен-
ска красота. Клинтън води
на Хилари с 9:2", казва той.

Затова пък по скалата на
професора един по-стар бо-
гат мъж и една млада хуба-
ва жена постигат реми. Той
няма рецепта за застарява-

поражда на по-егоистична
основа. Тя иска да задържи
избрания мъж до себе си в
ролята му на свой закрил-
ник и закрилник на децата
й и на производствена си-
ла. Тя настоява да го вижда
задължен, ангажиран фи-
нансово, емоционално и со-
циално и няма никакво на-
мерение да го дели с друга
жена. Пък другата си е ис-
тинска заплаха, защото се
стреми да въвлече мъжа в
същата схема от задължения.

Макар да е защитен ме-
ханизъм на любовта, рев-
ността невинаги успява да я
спаси. Особено ако е от аг-
ресивния вид. Тогава по-ско-
ро става причина за ускоре-
ния разпад на чувствата и
скоропостижен край на връз-
ката. Проф. Бъс имал в прак-
тиката си случай, при който
съпругата пристягала с кър-
па слабините на мъжа си вся-
ка нощ, защото се страхува-
ла, че щом притвори очи, той
ще отиде при друга. Друг ек-
стремен случай, завършил с
крах, е на нещастник, който
всеки ден по три часа тряб-
вало да се кълне, че не пог-
лежда чуждите жени.

От друга страна, ревност-
та е израз на любов. Ако
ревността на партньора е на
кота нула, също е нездравос-
ловно. Както изобщо в ци-
вилизацията, златната сре-
да е мярката за успеваемост.
На брачния пазар ревнив-
ците имат по-малко шансо-

тъкват, че не им пука от кон-
куренцията - тя не е доста-
тъчно силна.

Професорът дава пример
с Хилари Клинтън. "Тя ни-
кога не показа ревност, дори
в най-неприятната фаза от
аферата "Люински", защото
това щеше да накърни соци-
алния й статус. Това е още
една разлика между мъжете
и жените. Хилари е умна ад-
вокатка и жена с власт, но
това не й помага в любовта.
Уверената жена с власт не е
особено атрактивна за мъже-
те. Докато, облечен в огром-
на власт, един президент е
особено привлекателен в
женските очи. "Властта и мо-
гъществото за съжаление
действат като афродизиак на
жените, но не и на мъжете",
обяснява психологът.

Всъщност как бил оценил

щите съпруги как да спасят
посивелите си мъже от изку-
шенията, които им предла-
гат младите момичета. Нап-
ротив. "Да кажеш на млади-
те жени, че не бива да се чув-
стват сексуално привлечени
от възрастни мъже с пари и
власт и да очакваш да те пос-
лушат, е илюзия. Илюзия е
и да се обяснява на един зас-
таряващ мъж, че не е редно
да се увлича от чара на мла-
дите девойки", твърди профе-
сорът по психология.

Ревнивецът е зает да над-
зирава партньора си, защо-
то се страхува, че лесно ще
го загуби. Но това означа-
ва, че сам се подценява спря-
мо съперниците на "любов-
ния пазар". Затова е по-доб-
ре човек да крие ревността
си, внушавайки си, че не му
пука от конкуренцията.



ЗЕМЯ 14 НОЕМВРИ 2019

ЧЕТВЪРТЪК

приложение

ЗА ДОМА12. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

ÐÓÌÅÍ ÊÎËÅÂ

Със серията от зимни
празници безспорно животът
ни се върти около две базо-
ви дейности - веселба и тра-
пеза. А щом празниците
приключат, на дневен ред ид-
ват темите "как да влезем във
форма", "как да изглеждаме
добре" и т.н. Тази "драма"
обикновено продължава чак
до лятото. После отново след-
ва същата последователност.
Всъщност въпросът за на-
чина, по който изглеждаме
и се възприемаме, е бил и
винаги ще бъде актуален. Те-
ма на този брой на "Енцик-
лопедия Здраве" е суетата и
болезненият ни стремеж да
сме привлекателни и успеш-
ни в очите на другите.

От всеки косъм на при-
ческата до извивката на гън-
ката от мускула, от милимет-
рите на високия ток до пос-
ледната съставка в маската
за лице, суетата е част от
нашия живот и това, което
ни прави хора. Ефектът на
суетата се отразява във все-
ки миг от ежедневието ни.
Тя движи милиарди долари
в козметичната индустрия, а
модата изобщо не би била
мода, ако суетата ни не е
непрестанно жадна за нещо
по-ново, по-различно, по-ат-
рактивно. Но каква цена
плащаме за суетата си? Вли-
яят ли ни наистина преко-
мерната загриженост за вън-
шния вид и постиженията
ни? Правят ли ни ограни-
чени, вманиачени, елемен-
тарни или роби на желани-
ето да се харесаме? Или дей-
ствително ни помагат да се
харесаме на околните, да бъ-
дем по-добре приети и да се
чувстваме значими?

Последните проучвания
сочат, че усилията ни да под-
държаме нивото на желан
образ в обществото все по-
вече залитат в ситуации, в
които съзнателно рискуваме
буквално да навредим на се-
бе си. Пълните салони, в ко-
ито хората посещават сола-
риум, за да подобрят тена
си, макар да разбират зап-
лахата от рак, е само един
от възможните примери. Ця-
ла книга, а не статия може
да се напише за патологич-
ните отклонения  в поведе-
нието при фитнес манията
на мнозина (диети, стерои-
ди и т.н.). Предполагаемите
социални ползи от хубавия
тен и огромните мускули, из-
глежда, струват повече от ве-
роятната опасност за здра-
вето. Готовността да поне-
сеш лична загуба, само и са-
мо да се доближиш до же-
лан образ, с който да се ха-
ресаш на другите, всъщност
прави разликата между суе-
та, гордост и обща загриже-
ност за самооценката.

За добро или лошо, суе-
тата е сред трите най-силни
мотиватора, които движат
хората в днешни дни. В ком-
панията на "да бъдеш добър
ролеви модел за детето си"
и "любовта е нещо прекрас-
но" чувството за суета е ре-

Цената на суетата

Румен Колев е психолог с 5-годишен
опит като управител на социална услуга
за хора с тежки психични проблеми и 4-
годишен опит в работа с деца от рискови
групи. Понастоящем води тренинг семи-
нари на деца и младежи, учители, общин-
ски служители и деятели в спорта по те-
ми в сферата на психологията. Притежа-
ва тесни интереси в спортната психоло-

гия, като работи индивидуално и групово със спортисти и
отбори. Негов проект за реформа в психично-здравната
система е класиран на второ място в Европа в конкурс на
Европейската комисия. Основател на Фондация "Булгари".
Можете да му пишете на e-mail: foundation_bulgari@abv.bg

Това чувство е реалното "движещо бутало"
към положителната ни промяна

ално движещо бутало за по-
ложителна промяна. Това,
което наистина мотивира по-
вечето хора да отслабнат или
дори да откажат пушенето
въпреки това, което казват,
не е здраве, а суета - радост-
та от това да изглеждат доб-
ре. И идва въпросът: Има
ли нещо нередно в това?
Идея като "здраве" е твърде
абстрактна, за да бъде до-
бър мотиватор. Но мисъл-
та, че имаш неприятен дъх,
все по-малко блестяща ус-
мивка, повехнала кожа и
всички ти се подиграват, че
се задъхваш след пет изка-
чени стъпала, действително
може да те тласне да напра-
виш нужните стъпки, за да
спреш цигарите. Суетата е
плитко чувство и за всеки е
ясно какво стои зад нея. Тя
не е благородна, а напро-
тив - изцяло егоистична под-
буда, но не можем да отре-
чем ефективността, която
предизвиква. Ето няколко
директни ползи, които дъл-
жим на суетата си:

Спортът, физическите уп-
ражнения и здравословното
хранене са най-прекият път
към добрия външен вид. Те
обаче са най-прекият път и
към нашето здраве

"Бонусът" от външния
вид често помага на хората

да постигат своите цели, как-
то в личния живот, така и
на работа. Колкото и да е
разочароващо, ние сме пре-
ценявани по начина, по кой-
то изглеждаме, и това е ре-
алността, пред която сме из-
правени. Важността на пър-
вото впечатление, изразена
в поговорката "По дрехите
посрещат, по ума изпращат",
е почти закодирана в ДНК-
то и на всички българи

"Да изглеждаш добре" се
свързва и със себеуважени-
ето. И тук не става въпрос
за гледане в огледалото в
продължение на часове, ко-
ето може наистина да изк-
риви представата ни кои
точно сме ние. А идеята, че
външният ни вид в огром-
на степен е проява на ува-
жение и към самите нас.

Дори разкрепостена лич-
ност като Уинстън Чърчил
отдава градивните способ-
ности на суетата, определяй-
ки я като "този порок, който
насърчава толкова много
добродетели".

Ако приемем, че има доб-
ра и полезна страна на суе-
тата, то коя е "лошата и
вредната". Всяка фикс идея,
която ни кара да сме непре-
къснато нащрек, търсейки
недостатъци в желаната пер-
фектност. Състоянието, в ко-

ето невротично следим и по
правило откриваме поне
един мъничък детайл, който
разваля образа идеал за нас.
Суетата, която контролира
живота ни, а не ние него.
Суетата, която се храни
твърде много с нашето спо-
койствие, с времето ни, с
усещането, че имаме стой-
ност, и ни ги отнема.

Прекалената суетност ни
прави фиксирани в личните
ни видими или невидими
псевдопроблеми. И неусетно
ни превръща в неспособни
да видим или чуем чуждите
реални и истински пробле-
ми. Тази суета, която нами-
рисва на самовлюбеност и
нарцисизъм, търси похвала-
та и ласкателството, няма
как да бъде здравословна. Тя
не е привлекателна за окол-
ните, защото се свързва с
надменност, арогантност, а
в доста случаи и с комплекс
за малоценност.

Превръща ни в егоистич-
но ориентирани и отчужде-
ни от смислените и дълбоко
ценни неща. Суетата, която
ни обсебва да бъдем непрес-
танно "супер" и ни прави
тревожни и извън равнове-
сие всеки път, щом не сме.
Но чарът винаги се е криел
в несъвършенството. Както
относно външния вид, така

и относно личността. Несъ-
вършенството прави неща-
та да изглеждат истински,
непринудени, нормални, зем-
ни и човешки. Така то пече-
ли симпатии, защото в чуж-
дото несъвършенство всеки
може да открие и частица от
своето, да открие себе си.

И все пак за повечето хо-
ра е много трудно да се изп-
равят и "влязат в конфликт"
със собствената си суета.
Склонни сме да я виждаме
в околните, но не и в сами-
те нас. Парадоксално е, че
много хора упрекват, изпит-
ват съжаление или открито
се подиграват на тези, кои-
то прибягват до намеса на
пластичната хирургия. От
друга страна, желаещите да
се възползват от подобна на-
меса в световен мащаб рас-
тат като при епидемия...

Финалът принадлежи на
последните думи в един от
най-забележителните рома-
ни на XIX век "Панаир на
суетата" (Уилям Текери): "Ах!
Суета на суетите! Кой от нас
е щастлив на този свят? Кой
е получил това, което желае?
Или след като го е получил,
се е почувствал доволен? А
сега, деца, нека затворим ку-
тията и приберем марионет-
ките, защото представлени-
ето е свършено...".
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Няма човек, който поне
веднъж в живота си да не
е прекалил с алкохола и да
не се е събуждал с тежък
махмурлук. За съжаление
състоянието, което предиз-
виква сериозен дискомфорт,
отминава бавно. А универ-
сално лекарство няма. Или
иначе казано, всеки сам
трябва да открие как да
потуши болката в слепоо-
чията, или просто да не пие,
щом не му понася.

Има цял списък с похва-
ти за справяне с махмурлу-
ка. Попитахме няколко бар-
мана с идеята да ви предс-
тави различни изпитани ре-
цепти за справяне с това
брутално състояние след вър-
волицата от имени дни през
януари. Надяваме се да нап-
равим вашите утрини по-
малко болезнени.

Ìíîãî âîäà
ïðåäè ëÿãàíå

Всички любители на пи-
тиетата знаят, че след се-
риозните запои главата бук-
вално се цепи от болка. До
този проблем се стига, за-
щото тялото се обезводня-
ва и мозъкът се свива. Ре-
шението е просто и се на-
рича хидратация. Ако има
универсално средство за из-
трезняване и борба с мах-
мурлука, то това определе-
но е минералната вода. Са-
мо че понякога не е доста-
тъчно да се събудите на
сутринта и да изпиете ед-
на чаша до дъно. Единият
вариант за справяне с мах-
мурлука е да пиете повече
вода и течности по време
на самата вечер, а другият
- непосредствено преди ля-
гане. И помнете, че кока-
колата или лимонадата не
е добър "разредител", тъй
като в газираните напитки
има твърде много захари,
които също се нуждаят от
вода, за да бъдат разгра-
дени.

Áèðà ñëåä
ñòàâàíå îò ñúí

След като сте изпили
достатъчно течности преди
лягане, най-вероятно цяла
нощ сте се будили да ходи-
те до тоалетна. Въпреки то-
ва на сутринта трябва да
положите още малко уси-
лия, за да изхвърлите ток-
сините от организма. Ето
защото някои бармани
предлагат бирата като ва-
риант за допълнително за-
силване на уринирането. Тя
трябва да се изпие сутрин-
та, веднага след като човек
си е отворил очите. Някои
от пробвалите този метод
твърдят, че той не действа
и са се почувствали още
по-зле. Но както вече уточ-
нихме, всеки организъм
има индивидуални потреб-
ности и реагира по разли-
чен начин.

Съвети за справяне с махмурлука
Пийте възможно най-много вода - както по време на купона, така и преди да заспите

Âèòàìèíîçåí ñîê
ñóòðèíòà

Както е добре известно,
алкохолът отнема голяма
част от витамините и хра-
нителните вещества от ор-
ганизма, което води до усе-
щането, че все едно през тя-
лото е минал камион. Ето
защо много хора препоръч-
ват да се пият прясно изце-
дени сокове на сутринта след
купона. На първо място, те
ще внесат големи дози ви-

Áåç ìàçíà õðàíà
â ìåíþòî

Много често се препо-
ръчват мазни храни след
ставане от сън. Не всички
обаче понасят мазнината, а
някои дори повръщат след
такава храна. Ето защо се
препоръчва въздържане от
твърде тежки продукти за за-
куска и обяд в деня след ку-
пона. В този смисъл човек
не бива да яде хамбургери
с тежки сосове, пържени яй-

Çåëåâ ñîê çà ñèëåí
ñòàðò íà äåíÿ

Това е доказана народна
рецепта. Зелето е един до-
бър избор за борба с мах-
мурлука. То съдържа много
витамин С, а също и вита-
мин В1, които са изключи-
телно полезни за възстано-
вяване на организма след
тежка вечер с много алко-
хол. Освен това зелевият
сок може значително да под-
помогне работата на сто-

вообращението и така алко-
холът се изгаря по-бързо.
Някои хора пък смятат, че
просто човек не може да тър-
пи два източника на болка -
когато му е студено, той заб-
равя за пулсиращите слепо-
очия. Проблемът е, че ефек-
тът от студения душ е много
кратък, а и ако човек е теж-
ко препил, едва ли ще има
сили за него. А и ако не е
изключително кален и здрав,
рискува да получи инфаркт

или най-малкото да се раз-
более.

Ðàçòâîðåòå
òàáëåòêà
Àlka Seltzer

По празниците човек
трябва да се зареди и с дос-
татъчно медикаменти. Един
от най-популярните и изпи-
тани методи е разтварянето
на таблетка Alka Seltzer в ча-
ша вода след събуждане. Доб-
ре действат също ибупрофе-
нът и беналгинът, но според
някои експерти тези таблет-
ки трябва да се пият вечер
преди лягане с поне една го-
ляма чаша вода.

Има още две народни
рецепти, които могат да
донесат известно облек-
чение. При пиене на ал-
кохол нивото на кръвна-
та захар в организма ряз-
ко намалява и един от на-
чините да си я набавите
е именно родният компот.
Ако нямате компот под
ръка, и един айрян може
да свърши работа.

тамини и минерали, които
организмът е изхвърлил с
урината. На второ - ще по-
добрят водно-електролитния
баланс на клетъчно ниво. А
на трето - ще заредят орга-
низма с достатъчно енергия,
за да може човек да свърши
всички поети ангажименти.

Òîðáè÷êà ñ ëåä
íà ëèöåòî

Тъй като тялото се дехид-
ратира, сутрин лицето е дос-
та подпухнало. Ето защо се
препоръчва поставянето на
торбичка с лед на челото и
в областта на слепоочията.
Това не само ще облекчи
пулсиращата болка, но и ще
подпомогне тъканите да се
върнат в първоначалното си
състояние. Не е желателно
обаче ледените блокчета да
се слагат директно върху ко-
жата. Най-добре е да се пос-
тавят в найлонов плик и да
се увия в хавлиена кърпа.
Облекчението настъпва след
около 20-30 минути, твър-
дят онези, които го практи-
куват.

ца, принцеси с кашкавал и
т.н. Не само че това няма
да намали пулсиращата
болка в слепоочията, но и
ще доведе до проблеми със
стомаха, придружени от га-
дене и повръщане.

Ïðåïå÷åíà ôèëèé-
êà çà çàêóñêà

Най-разумният вариант
е, след като сте изпили ча-
ша прясно изцеден портока-
лов сок, да хапнете една пре-
печена филийка с извара.
След това можете да си нап-
равите и едно дълго кафе.
Доказано е, че кофеинът не
бива да попада в тялото пре-
ди в стомаха да има някак-
ва храна. Ето защо закуска-
та е задължителна, но тя не
бива да е тежка. Добре е в
нея да присъстват фибри и
белтъчини. Както стана яс-
но, мазнините не действат
добре на стомаха след купон
с много алкохол. Препоръч-
ват се също така и плодове
за закуска, тъй като те бър-
зо неутрализират токсините
в тялото.

машно-чревния тракт. А
както се казва, щом стома-
хът работи добре, и глава-
та ще е в кондиция. За съ-
жаление обаче невинаги на
сутринта човек има "бульон
трезве" под ръка, така че би
било добре да се е запасил
с него преди празниците.

Øêåìáå ÷îðáà
çà èçòðåçíÿâàíå

Шкембето е перфектно сред-
ство за изтрезняване. Това съ-
що е добре изпитана народ-
на рецепта. Супата възстано-
вява загубените от организ-
ма соли, протеини и минера-
ли. Запознати твърдят, че то
трябва да е леко мазно, кисе-
ло и много люто, за да има
още по-голям ефект. Пък и
както се казва: "като се чувст-
ваш като чорба - само чорба-
та ще те оправи".

Ñòóäåí äóø ñëåä
ñúáóæäàíå

Причината този метод да
съществува е схващането, че
студената вода засилва кръ-
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Всеки човек има уника-
лен химически и биологичен
"дизайн". Това е причината
диетите да действат на ед-
ни, а на други - не. Оказва
се обаче, че има вариант за
постигане на хормонален ба-
ланс, който е общовалиден
за всички дами. Диетата им
помага да балансират наст-
роението си, да не изпадат
в депресия или истерия, да
се справят с хроничната умо-
ра, да се фокусират по-доб-
ре върху задачите си и да
елиминират проблемите с
акнето и косопада.

Много хора, които се
опитват да живеят здравос-
ловно, съблюдават някакъв
хранителен режим. Всеизвес-
тен факт е, че повечето от
процесите в тялото се пре-
чупват през това, което кон-
сумираме. Ето защо човек не
бива да се изненадва от фак-
та, че лекарите предпочитат
първо да коригират хормо-
налния баланс на пациен-
тите си чрез диета и едва
след това да им предписват
някакви медикаменти. Защо-
то всичко започва в черва-
та. Или иначе казано, ако
човек се погрижи за хранос-
милането си, то това види-
мо ще се отрази на общото
му здравословно състояние
и външния вид.

Последните научни данни
показват, че между здравето
на червата и хормоналния
баланс има пряка връзка.
Елиминирането на вредните
бактерии и намаляването на
възпалителните процеси в

Ä-Ð ÑÒÎßÍ ÌÀÐÈÍÎÂ
Силната, понякога непо-

носима болка в зъба може
да развали целия ни ден. В
повечето случаи тя ни при-
нуждава спешно да потър-
сим стоматолог. Предпола-
гаме, че е кариес, но дис-
комфортът може да се дъл-
жи и на пулпит. Ето защо
би било добре човек да е на-
ясно за този проблем, както
и как да се справи с него.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Пулпитът е най-честото
усложнение на кариеса. Или
иначе казано, един нелеку-
ван навреме кариес може да
ни създаде множество болки
и страдания, когато достиг-
не до живата част на зъба -
пулпата. Тя е съставена от
кръвоносни съдове - арте-
рии, вени и венули, нервни
влакна, съединителна тъкан.

Намиращата се във вът-
решността на зъба мека част
може да се възпали и точно
това се нарича пулпит. При
всяко възпаление се наблю-
дава състояние на разшире-
ние на кръвоносните съдо-
ве, като при зъбите това е
хиперемия на зъбната пул-
па - хиперемия пулпе.

Тъй като емайлът и ден-
тинът са твърди тъкани, кръ-
воносните съдове са кръво-
напълнени и няма накъде да
се разширят, човек започва
да усеща болка. Тя е породе-
на от притискането на нер-
вите, от наличните микроби-
ологични токсини, отделяни

Пулпитът идва след
нелекуван кариес

от организмите, навлизащи
в пулпата, и от имунния от-
говор на организма.

 Обикновено това състо-
яние е свързано с доста бол-
ка и се търси помощ от зъ-
болекар по спешност. Бол-
ката се наблюдава много
често вечерно време, след
като човек се е преуморил
през работния ден.

ОТ КАКВО
СЕ ПРИЧИНЯВА?

Пулпитът се причинява
вследствие на нелекуването на
кариеса. От кариозната кухи-
на към пулпата нахлуват ток-
сини, микроорганизми и хра-
нителни остатъци, които за-
почват дразнене на пулпата.

Пулпитът обаче може да
се развие и вследствие на
травма. След удар и фракту-
ра на зъб може да се оголи
пулпата и да настане кръ-
воизлив. Кръвоизливът от
зъбната пулпа се нарича
"хеморагия пулпе". Ако не се
вземат навременни мерки и
се замърси раната, се раз-
вива пулпит.

Съществуват и други въз-
можности за развитието на
пулпит, например след не-
добро изолиране на денти-
на през неговите каналчета
могат да навлязат токсични
вещества от фотополимерни-
те пломби и да се развие ин-
фекция. В литературата са
описани и случаи на ретрог-
радни пулпити при хора, из-
паднали в сепсис, но това
са много редки случаи.

КОЛКО ВИДОВЕ ИМА?
Основно пулпитите могат

да се разделят на два вида -
обратими и необратими. Раз-
ликата между тях е, че при
обратимите може да се за-
пази жизнеността на зъба,
докато при необратимите той
трябва да бъде умъртвен.

Пулпитите също така мо-
гат да бъдат серозни и гной-
ни. Могат да бъдат и час-
тични или тотални, в зави-
симост от това каква част от
зъбната пулпа обхваща въз-
палителния процес. Също та-
ка според времето и симп-
томатиката, която предиз-
викват, могат да са остри
или хронични.

КАКВИ СА
СИМПТОМИТЕ?

Пулпитът започва остро
и внезапно. Болката се по-
лучава обикновено привечер.
Характерна е силна пулси-
раща болка. Тя може да се
разпространява към окото
или носа при горни зъби, а
при долни към ухото.

Пациентите могат да по-
сочват точния зъб, който е из-
точник на болката. Диском-
фортът се засилва от топлото
и се облекчава от студеното.
От аналгетици се успокояват
за малко, докато пулпитът е
частичен. При преминаване-
то му в тотален гноен болка-
та става нетърпима и не се
повлиява от лекарства.

КАК СЕ ЛЕКУВА?
Всеки вид пулпит трябва

да се лекува от зъболекар.

Първото нещо, което тряб-
ва да се направи, е правил-
ното умъртвяване на болния
зъб. При някои видове пул-
пити има възможност за
провеждането на биологич-
но лечение. Умъртвяването
на даден зъб се извършва
чрез използването на упой-
ка или арсен. В съвремен-
ната стоматология се препо-
ръчва т.нар. витална екстир-
пация, при която се поставя
упойка и се изважда нервът
на зъба без никаква болка
от страна на пациента.

Следващият етап на ле-
чение е правилната обработ-
ка на кореновите канали. Тя
може да бъде с ръчни или
машинни инструменти. То-
ва е един от най-трудоемки-
те етапи на работа за зъбо-
лекаря. В този етап работа-
та се извършва много бав-
но и отговорно. Следва ме-
дикаментозно лечение с про-
миващи разтвори, целящи
унищожаването на микроор-
ганизмите в страничните
зъбни каналчета.

След провеждането на
правилно разширение на
кореновите канали се при-
бягва до тяхното запълва-
не. За запълването на ка-
налите се използват силъ-
ри и глутаперка. Глутапер-
ката може да бъде под фор-

мата на щифтове или да бъ-
де втечнена. Запълването на
кореновите канали е важен
и съществен етап от лече-
нието на зъба. Краят на ле-
чението е направата на ка-
чествена пломба.

ВЪЗМОЖНИ ЛИ СА
УСЛОЖНЕНИЯ?

Ако един пулпит не се ле-
кува през острата фаза, той
може да премине в хрони-
чен. Усложнение е, когато
пулпитът премине в перио-
донтит - гранулом или ганг-
рена. Тяхната еволюция от
своя страна може да стигне
до образуването на радику-
ларна киста. Друг проблем
е преминаването в абсцес.

Най-добрата профи-
лактиката на пулпитите
е редовното провеждане
на преглед при зъболекар,
както и отстраняването и
лекуването на кариесите,
докато те са още в на-
чалните етапи на разви-
тието им.

Пастите са 100% натурал-
ни и не се пенят толкова
много, колкото продуктите,
пълни с химикали. Затова
пък измиват идеално зъби-
те, щадят венците и са на-
пълно съвместими с хомео-
патично лечение.

Меню за възстановяване
на хормоналния баланс

стомашно-чревния тракт би
подобрило работата на жле-
зите с вътрешна секреция.
Древните китайски, индийс-
ки и японски лечители са
знаели всичко това и са съ-
ветвали пациентите си да
подбират продуктите, които
слагат на трапезата си.

Европейците, в това чис-
ло и българите, все още има
какво да наваксват в това от-
ношение. Специалистите по
хранене и диететика са сис-
тематизирали няколко основ-
ни правила, към които дами-
те с хормонални проблеми
трябва да се придържат, ако
искат да се чувстват добре.
Според тях денят трябва да

започва с чаша топла и леко
подкиселена вода -  с някол-
ко капки натурален ябълков
оцет или прясно изцеден ли-
мон. Това "измива" червата
и им помага да метаболизи-
рат по-добре мазнините. Ос-
вен това леко затоплената во-
да тонизира червата, т.е. "съ-
бужда" ги и ги подготвя за
задачите им през деня.

Първото основно хране-
не - обядът, трябва да внесе
в организма достатъчно про-
биотици, които освен за ба-
лансирането на чревната
флора, помагат и за кори-
гиране на хормоните. Те се
срещат в храни като кисе-
лото мляко, кефира, костния

бульон, хлебната мая и т.н.
Дамите трябва да се стре-
мят да консумират поне един
от тези продукти всеки ден.

Протеините в менюто съ-
що са важни. Това означава
червените меса и мазните
храни да бъдат заменени от
пиле, риба и бобови расте-
ния. Жените с хормонален
дисбаланс трябва да се стре-
мят във всяко основно хра-
нене (закуска, обяд и вече-
ря) да има поне по 15-20 гра-
ма протеини.

Добре би било в менюто
да има и достатъчно здра-
вословни мазнини. Те са
градивен елементи на всич-
ки хормони и са особено по-

лезни в производството на
кортизол и адреналин. Мо-
гат да се набавят чрез кон-
сумацията на зехтин, коко-
сово масло, орехи и т.н.

При хормонални пробле-
ми трябва да се избягват
въглехидратите. Всеизвестен
факт е, че преработените
храни и рафинираните за-
хари могат да предизвикат
възпаления в червата. Това
включва имунната защита и
тялото минава в отбрана, а
това рефлектира върху хор-
моналния баланс.

Åíçèìèòå ñà âàæíè
Ензимите помагат на

червата да разграждат хра-
ната на по-малки частици,
което улеснява нейната об-
работка и абсорбирането й
през чревната стена в
кръвния поток. Ето защо,
когато една жена има хра-
носмилателни проблеми и
наддава на килограми,
трябва да приема специал-
ни хранителни добавки. В
тях трябва да се съдържат
амилаза (ензим, който раз-
гражда нишестето), липа-
за (ензим, който разграж-
да мазнините) и протеаза
(ензим, който разгражда
протеина). При недобре
функциониращи черен дроб
и жлъчка в хранителната
добавка трябва да има бил-
ка, която да балансира ра-
ботата на тези два органа,
за да може по-бързо и лес-
но да се обработят и усво-
ят мазнините.
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15. ÄÎÌÀØÍÈ ËÞÁÈÌÖÈ

Чихуахуа са предпочита-
на порода за любителите на
кучета, които живеят в го-
лемите градове. Сладките
миниатюрни кученца не за-
емат много място и предиз-
викват усмивки на умиле-
ние навсякъде, където се по-
явят.

Чихуахуа е чаровно и ум-
но куче, което въпреки мал-
кия си размер е много сме-
ло и смята, че може да за-
щити стопаните си в кри-
тична ситуация. То е преда-
но на стопаните си, но ви-
наги избира само един член
от семейството, когото приз-
нава за шеф на семейната
глутница. Кучетата от поро-
дата чихуахуа даряват сто-
паните си с любов и вни-
мание, но постоянно изиск-
ват същото от тях.

Те са готови да правят
какви ли не пакости, за да
предизвикат вниманието на
стопаните си, само и само
да бъдат прегърнати или
държани в скута им. Тези
малки кученца са много доб-
ри пазачи и ще ви аларми-
рат за появата на непозна-
ти на територията в близост
до жилището ви. Те са пер-
фектните кучета за възраст-
ни хора, защото могат да ле-
жат до стопанина си с часо-
ве. Въпреки че хората смя-
тат кучетата от породата чи-
хуахуа за приличащи на кра-
сиви статуетки, това са вер-
ни четириноги приятели, ко-
ито ще искат да ви следват
навсякъде, където ходите.

Èñòîðèÿ íà
ïîðîäàòà

Историята на породата
чихуахуа започва преди мно-
го векове в Америка, когато
там са живеели толтеките. Те
са почитали кученцата от та-
зи порода като посланици на
висшите сили. Според някои
изследователи на породата
тя произлиза от пустинните
лисици фенек, с които чиху-
ахуа има прилика. За пръв
път малките четириноги сла-
дури са споменати в писме-
ни документи от Средните
векове, когато на територи-
ята на Америка са живеели
племената на ацтеките и
толтеките. Освен че смята-
ли кучетата чихуахуа за све-
щени, те ги използвали за
унищожаване на плъхове в
храмовете.

Въпреки че кучетата от та-
зи порода са малки, те имат
много мощна захапка, коя-
то с лекота пречупва гръб-
нака на плъх. Едва през XIX
век мексиканците започват
да продават на чужденците
малките кученца, които пре-
дизвикват истинска сензация
в европейските градове. Та-
ка кученцата от породата чи-
хуахуа попадат в много стра-
ни. В САЩ започва работа
по селекционирането им и
през 1952 година породата
се разделя на два вида - къ-
сокосмест и дългокосмест.

Първоначално е имало
само късокосмести предста-
вители на породата, но чрез
редица кръстосвания с пред-
ставители от породите папи-
йон и померански шпиц са
се появили и дългокосмес-
тите чихуахуа. Породата ста-

ва известна в цял свят, ко-
гато възрастно чихуахуа с
тегло 630 грама е признато
за най-лекото куче на пла-
нетата. То живее в САЩ, каз-
ва се Даки и е високо 12.5
сантиметра. Тригодишното
куче има глава с размера на
голяма ягода.

Ñòàíäàðò
Кучетата от породата чи-

хуахуа тежат от 1.5 до 3 ки-
лограма. Но за нормално се
приема и тегло от 500 гра-
ма до 1.5 килограма. Куче-
тата от породата чихуахуа
имат запомняща се външ-
ност - леко изпъкнали очи,
череп с формата на ябълка,
миниатюрно носленце и
триъгълни ушички. Прили-
ката им с плюшени играчки
кара всеки да се усмихва,
щом ги види. Очите на чи-
хуахуа са черни или с лек
червеникав оттенък. Ушите
са доста големи и изправе-
ни. Гръдният кош изглежда
голям за размера на кучето.
Опашката е вдигната и за-
вита над гърба. Допустими
са всички цветове на кози-
ната.

Ãðèæè
Кучетата от породата чи-

хуахуа се нуждат от малко
грижи и заемат съвсем мал-
ко място. Освен това те лес-
но се приспособяват и мо-
жете да ги научите да из-
ползват котешка тоалетна
или банята, ако не ви се из-
лиза навън или сте много
заети. Освен това чихуахуа
няма нужда от продължител-
ни разходки - десетина ми-
нути навън са му напълно
достатъчни. Нуждата му от
движение може да бъде за-
доволена с тичане от стая в
стая. Ако решите да си нап-
равите пикник сред приро-
дата, любимецът ви от по-
родата чихуахуа ще тича пос-
тоянно около вас и ще по-
хапва свежа тревичка, коя-

то тези кучета много обичат,
особено през пролетта.

Чихуахуа обича постоян-
но да е в близост до вас, за-
това ако го държите в скута
си, ще се чувства най-щаст-
ливо. То с удоволствие ще пъ-
тува с вас или ще се остави
да бъде носено в специална
чантичка за малки кученца.
Чихуахуа лесно могат да нас-
тинат, затова трябва да спят
на закътано местенце, дале-
че от течение. През зимата е
добре да ги извеждате със
специални дрешки и обувчи-
ци, защото студът не им по-
нася изобщо.

Освен това тези малки ку-
ченца могат да си навредят
сами, ако скочат дори от лег-
лото или дивана ви, което
може да доведе до травми и
счупвания. Затова трябва да
внимавате и да не допуска-
те вашето чихуахуа да се ка-
тери по меки мебели без ваш
надзор. Добре е да сресвате
кучето от тази порода вед-
нъж дневно или да го бър-
шете с влажна кърпа. Редов-
но трябва да се почистват
очите, зъбите и ушите на ку-
четата от тази порода. Не
се препоръчва къпането им
повече от два пъти в годи-
ната, защото това води до
пърхот и загуба на блясък
на козината.

Îáó÷åíèå
Въпреки че са мънички

по размер, кучетата от по-
родата чихуахуа са много ин-
телигентни и с лекота могат
да бъдат научени на редица
команди. Те ще ги изпълня-
ват с удоволствие, ако ги
стимулирате не само с доб-
ри думи, но и с нещо вкусно
за хапване.

Õðàíåíå
Кучетата от породата чи-

хуахуа не представляват
проблем по отношение на
храненето, тъй като им тряб-
ват съвсем малки порции. Те

са склонни към преяждане,
така че вечно настояват да
им се даде още храна. Зато-
ва стопаните им трябва да
внимават да не ги прехра-
нят, защото всеки излишен
грам натоварва костната им
система. Не се препоръчва
често да храните вашето чи-
хуахуа със суха храна, за-
щото тези кучета са склон-
ни към задавяне заради бър-
зината на хранене. Те са
непретенциозни и ядат как-
то кучешка, така и човешка
храна. Не се препоръчва да
ги храните с пържено, лю-
то, солено и сладко, както и
с тестено.

Çàáîëÿâàíèÿ
Кучетата от породата чи-

хуахуа страдат от различни
видове заболявания, но ос-
новният проблем е, че те са
единствената порода, която
се ражда с ненапълно раз-
вит череп. Той се формира
едва към четвъртия месец,
което понякога води до хид-
роцефалия - събиране на
течност в черепа, което уго-
лемява главата. Освен това
чихуахуа са склонни към де-
модекоза - заболяване, при
което всичките им косми из-
падат. Кучетата от тази по-
рода също така страдат от
бъбречни заболявания, усук-
ване на капачката на коля-
ното, проблеми със сърцето
и белите дробове.

Те трябва да бъдат редов-
но хранени, защото иначе из-
падат в хипогликемичен
пристъп заради намаляване-
то на кръвната захар. За съ-
жаление чихуахуа са подат-
ливи и на редица други за-
болявания - проблеми с тес-
тисите, епилепсия, ревмати-
зъм, заболявания на устна-
та кухина, прогресивна ат-
рофия на ретината. Освен то-
ва женските от тази порода
имат трудности с раждането,
което може понякога да за-
върши фатално.

Ëþáîïèòíè ôàêòè
Според Книгата на рекор-

дите Гинес чихуахуа е офи-
циално призната за най-
дребната порода кучета в све-
та. В много филми участват
кучетата от тази порода. До-
ри има филм, посветен на
породата, който стана хит в
Холивуд - Чихуахуа от Бе-
върли Хилс.

Íåäîñòàòúöè
Кучетата от тази порода

имат лошия навик да лаят
много с тънък, но силен
глас. Те не обичат да оста-
ват сами и ако това се слу-
чи, те могат да лаят с часо-
ве, което може да вбеси съ-
седите ви. Тези малки кучен-
ца много се страхуват да не
бъдат изоставени и затова
страдат много, когато са са-
ми, и вдигат голям шум.
Въпреки че са игриви и неж-
ни, кучетата от породата чи-
хуахуа са прекалено смели
и самонадеяни. Така че
трябва да внимавате по вре-
ме на разходка, защото те
са в състояние да нападнат
ротвайлер или немска ов-
чарка, а това може да дове-
де до наранявания и дори
до фатални последствия за
мъниците.

Черепът на кучетата от
породата чихуахуа е с мек
център, което ги прави още
по-уязвими към редица трав-
ми. Те не са подходящи за
семейства с малки деца, тъй
като малчуганите могат да
наранят кученцето, без да ис-
кат. Освен това чихуахуа мо-
же да нападне детето и да го
ухапе, макар и не много сил-
но, за да се защити.

Кучетата от породата чи-
хуахуа са много ревниви и
искат стопаните им да им
посвещават цялото си вре-
ме. Затова може да проявят
агресия към малки деца и
други кучета или домашни
животни.

Чихуахуа
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ОВЕН. Овенът  се управ-
лява от Марс и е най-ак-
тивната от всички зодии. Ро-
дените под този знак пред-
почитат да са начело, а не
да следват някого. Те имат
изключително добри органи-
заторски качества, решител-
ни, уверени и ентусиазира-
ни хора са. Но също така
са избухливи, менят си нас-
троенията и са импулсивни.
Това, което може би не зна-
ете за Овните, е, че те често
попадат в инциденти и не-
рядко са с натъртвания и по-
резни рани.

 ТЕЛЕЦ. Хората, родени
под този знак, са практич-
ни, здраво стъпили на зе-
мята и много надеждни. Пла-
нетата, която ги управлява,
е Венера, която се свързва с
любовта и творчеството. Тел-
ците обикновено печелят
добре, а и умеят да се фоку-
сират върху дългосрочни
проекти. Много етични и от-
говорни са, но също така са
инатливи и обсебващи. Лю-
бопитно е, че едни от най-
големите тирани в история-
та са били Телци, включи-
телно Садам Хюсеин, Адолф
Хитлер, Екатерина Велика,
Николо Макиавели и Хо Ши
Мин.

БЛИЗНАЦИ. Близнаци-
те са управлявани от Мер-
курий, планетата на комуни-
кацията. Обичат да са сред
хора, не харесват самотата
и повтарящите се рутинни
действия. Но всъщност как-
ви са точно хората, родени
под тази зодия, може да не
разберете и до края на жи-
вота им. Те много добре уме-
ят да се прикриват и никак
не им е трудно да се предс-
тавят за съвсем друг човек.
Днес може да са възхитени
и ентусиазирани, а утре -
студени. Или днес да ви за-
сипят с обещания, а утре

Как биха подредили зоди-
ите дома си? Ще заложат
ли на практичното или ще
наблегнат на декора. Виж-
те как изглежда домът меч-
та на всяка зодия.

ОВЕН. Овните са хора на
преживяванията, Техният
дом е изпълнен със споме-
ни от пътувания, предмети
от спортовете, които трени-
рат. Хладилникът им е осе-
ян с магнити от различни
дестинации. Стаите са боя-
дисани в ярки и разнородни
цветове, мебелите - също.

ТЕЛЕЦ. Телците харесват
удобствата и стила. Затова
и домът им е обзаведен с мо-
дерни, често луксозни, мебе-
ли, които са и практични.
Те обичат да се приберат у
дома след дълъг ден и да от-
починат в приятна обста-
новка. Стаите са боядисани
в неутрални цветове, малко-
то цветни акценти са в деко-
ра, за да могат лесно да се
подменят при смяна на нас-
троението. В дома на всеки
Телец има кътче за релакс -
било то за книга, музика или
питие.

БЛИЗНАЦИ. Домът меч-
та на зодия Близнаци е с
големи прозорци, през кои-
то да влиза много светлина.
Близнаците не обичат прет-
рупването с вещи и мебели,
затова в дневната им има

Шокиращи истини за всяка зодия
изобщо да не помнят какво
са обещали.

РАК. Представителите на
тази водна зодия са управ-
лявани от Луната, която със
своите фази предопределя
тяхното мистериозно и кап-
ризно поведение. Раците
често сменят настроенията
си, емоционални и манипу-
лативни са, но са и много
лоялни и имат богато въ-
ображение. Те рядко се раз-
криват напълно пред няко-
го. Но знаете ли, че са сред
най-смъртоносните в зоди-
ака? Да, смъртоносни! Сред

тъмната страна на Раците
е насилието, те са склонни
да извършват престъпления
от страст и да оставят "под-
писа" си върху жертвите си.

ЛЪВ. Страстни, топли,
пълни с ентусиазъм и с чув-
ство за хумор са Лъвовете,
чиито управител е  Слънце-
то. Обичат да са в центъра
на всеобщото внимание и се
отличават с ексхибициони-
зъм. Според проучване  же-
ните от този зодиакален знак
са най-склонни сред всички
останали дами да отидат в
спортния салон. И то тази
им склонност е почти двой-
но по-голяма от декларира-

ното желание от повечето
други зодии.

ДЕВА. Планетата управи-
тел на тази зодия е Мерку-
рий, а нейните представи-
тели са много добри кому-
никатори. Те  са критични -
както към околните, така и
към себе си. Освен това са
притеснителни и приемат
всичко много сериозно. Де-
вите са методични, анали-
тични, трудолюбиви и дър-
жащи много на чистотата и
реда. Те са обсебени от иде-
ята за здравословен начин
на живот. Изживяват мъл-

чаливо тревогите си и често
това провокира у тях хра-
носмилателни проблеми.
Склонни са към хипохонд-
рия.

ВЕЗНИ. Този зодиакален
знак е управляван от Вене-
ра, любителката на краси-
вите неща. Везните са дип-
ломатични, хармонични,
нежни, но често са нереши-
телни. Тяхното нежелание да
се конфронтират означава,
че рядко са готови да защи-
тават интересите си. Мра-
зят да са сами и са много
състрадателни. Стремят се
към баланс, справедливост и
равенство. Те са и най-отда-

деният интимен партньор в
целия зодиак. Лоялни са,
свойствено им е да радват
околните, любвеобилни и
романтични са. А към това
се добавя и нежеланието им
за конфликти.

СКОРПИОН. Скорпио-
ните са управлявани от Плу-
тон, планетата на възраж-
дането и силата. Те са лоял-
ни, смели и защитават хо-
рата, които обичат, но в съ-
щото време са и властни и
потайни. Смятани са за най-
добрите любовници в зоди-
ака заради чара, магнетиз-
ма и страстта им. Скорпио-
ните са най-често срещани-
ят зодиакален знак - според
американско проучване, не-
гови представители са 9,6%
от всички американци. Най-
много Скорпиони има и
сред световните лидери, со-
чи статистиката.

СТРЕЛЕЦ. Планетата,
управител на тази зодия, е
Юпитер. Тя е най-голямата
планета от тези в зодиака и
това обяснява защо Стрел-
ците са сред най-дълголет-
ните хора. Те имат преко-
мерен ентусиазъм и са ин-
тензивни във всичко, даже
и в любопитството и чувст-
вото си за хумор. Обичат
свободата и приключения-
та и не понасят да чакат.
Проучване на сайт за из-
вънбрачни запознанства
разкрива, че Стрелците са
най-неверни сред всички
представители на зодиака.
На тях се падат 16% от из-
неверите. Забележителен
факт е и че те са най-склон-
ните, в сравнение с остана-
лите знаци, да участват в
любителско секс видео.

КОЗИРОГ. Управлявани
от Сатурн, планетата, която
се олицетворява с отговор-
ността, Козирозите са зре-
ли, дисциплинирани и на-

деждни. Те са твърдоглави и
не умеят да прощават, но в
същото време са грижовни
към семейството и са добри
в занаятите. Имат забележи-
телен самоконтрол, приемат
себе си много сериозно и са
традиционалисти. Любопит-
но е, че според проучване на
сайт за отворени връзки, Ко-
зирозите са най-склонни от
целия зодиак към полиамо-
рия (любовна връзка с по-
вече от един човек в един и
същи момент).

ВОДОЛЕЙ. Представи-
телите на тази зодия са уп-
равлявани от  Уран, плане-
тата символ на висшия ум.
Смята се, че Водолеите са
визионери и добри в дъл-
госрочното планиране. Чес-
то ги приемат за нечувст-
вителни, защото трудно из-
разяват емоциите си, но
всъщност са по-скоро неза-
висими и трудно правят ком-
промиси. Но знаете ли, че
сред милиардерите има
много Водолеи? В класаци-
ята на най-богатите хора на
Forbes, оказва се, най-чес-
то срещаните представите-
ли на зодия са именно Во-
долеите. 12,5% от милиар-
дерите са представители на
въздушния знак.

РИБИ. Планетата упра-
вител на този знак, е Неп-
тун, която се свързва с меч-
тите и бляновете. Рибите са
много състрадателни, вер-
ни и обичащи. Освен това
са мъдри, не съдят околни-
те и прощават лесно. Най-
интересното за тях е, че тъй
като са последният знак в
зодиака, са приели по не-
що от всички 11 зодии пре-
ди тях. Ето защо Рибите
често са нерешителни и
объркващи околните - те
непрекъснато са в борба
между повелите на сърцето
и разума.

Как изглежда домът мечта на всяка зодия?
само най-необходимото. Уме-
рени в декора, те обичат да
украсяват дома си предимно
със снимки и  много, ама
много, ценни сувенири от
най-близките си хора. Бал-
конът им е като джунгла, из-
пълнен с безброй цветя - точ-
но обратното на практичния
интериор.

РАК. Домът мечта на Ра-
ците е уютен. Те не държат
на модерното обзавеждане и
лукса, а на онази атмосфе-
ра, която датчаните биха оп-
ределили като "хюга". В до-
ма им преобладават естест-
вените материали - дърво и
камък, допълнени от мебе-
ли в неутрални цветове. Ла-
виците в дома на зодия Рак
са пълни с подаръци от близ-
ки хора и куп снимки.

ЛЪВ. Домът мечта на
представителите на зодия
Лъв е модерен и изпълнен с
живот. Лъвовете обичат, ко-
гато някой влезе за първи
път в дома им, да ахне и да
започне да се оглежда и пра-
ви комплименти. Стените им
са осеяни с картини, които
перфектно кореспондират на
обзавеждането. Лъвовете не
излагат много подаръците и
сувенирите от лични прежи-
вявания в дома си. Лъвът е

сред зодиите, които държат
да имат голяма тераса, за
да могат да чист въздух да
се забавляват с приятели.

ДЕВА. Домът мечта на
зодия Дева е стилен, но и
функционален. Девите оби-
чат да съчетават ярки и не-
утрални цветове за стаите
си. Мебелите често са мно-
гофункционални - диван,
който да служи и за легло,
табуретки, в които може да
се съхраняват вещи и т.н.
Декорът в дома на Девите
често е семпъл, защото не
обичат претрупването на по-
мещенията с вещи.

ВЕЗНИ. В дома на зодия
Везни често цари творчески
хаос. Стаите са боядисани
в пастелни цветове, а деко-
рът е разнороден - най-чес-
то подаръци от приятели и
сувенири от пътувания. Вез-
ните не обичат да изхвър-
лят нищо, затова често ще
видите в дома им и предме-
ти, които на пръв поглед
мнозина биха изхвърлили -
покани от сватби и кръще-
нета, картички с имена, мал-
ки декоративни елементи от
стари цветни букети и т.н.
Малко разхвърлян, но пък
изпълнен със спомени дом.

СКОРПИОН .  Домът

мечта на зодия Скорпион
е...ами малцина знаят. За-
що? Защото Скорпионите
държат на личното си прос-
транство и допускат в дома
си само много близки хора.
Атмосферата вътре е стил-
на, с много цветове. И ня-
как в този шарен хаос има
ред и логика, и елегантност.
Домът на Скорпионите е пъ-
лен с цветя в саксии и кра-
сиви картини.

СТРЕЛЕЦ. Стрелците не
са домошари, затова зала-
гат на практичността у до-
ма. Обичат да оползотворя-
ват пространството на мак-
симум, затова домът им е
пълен с функционални ме-
бели, които могат да се
трансформират. Декорът е
семпъл, най-често се състои
от снимки и много малко су-
венири.

КОЗИРОГ. Домът на Ко-
зирозите е олицетворение на
тяхната практичност. Те оби-
чат мебелите по поръчка, за-
щото идеята и един санти-
метър да остане неоползот-
ворен, ги докарва до нервна
криза. В дома на всеки Ко-
зирог има работно кътче,
което той пази ревностно от
всички и държи там да има
строг ред. Мебелите са фун-

кционални и семпли, без
много акценти. Декорът е
предимно от снимки, защо-
то сувенирите са непрактич-
ни, а поддържането им чис-
ти отнема време, което Ко-
зирогът не желае да губи.

ВОДОЛЕЙ. Домът на
Водолеите е обзаведен с
много старание, Всяка една
мебел е избрана след щател-
но проучване и безкрайно
обикаляне по магазините. Те
не държат на един стил в
помещението, затова и до-
мът им е по-скоро еклекти-
чен. Харесват мебелите с ха-
рактер и понякога пазаруват
от антикварни магазини. В
дома им има много светли-
на и малко цветя. Те обичат
да чувстват дома си като част
от природата.

РИБИ. Домът мечта на
Рибите е царство на спокой-
ствието. Най-големите домо-
шари в зодиака, Рибите вла-
гат много старание, за да
превърнат дома си в убежи-
ще. Мебелите и декора из-
лъчват уют - неутрални цве-
тове, пухкави възглавници,
одеяла и много снимки. Ри-
бите държат да имат свое
кътче на уединението, пък
било то и ъгъл на дивана
или пък удобен фотьойл, къ-
дето да пият кафе, чай, да
четат книга или да гледат те-
левизия.
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Иван Костов е идеологът на грабителската приватизация

Постната пица на ГЕРБ ни доведе до състоянието на най-бедна страна в ЕС

за "управление" на предп-
риятията, включително и
ограбването на външно-
търговските дружества),
реститути, приватизатори,
бандитски групировки,
"чевръсти" политици,
външни инвеститори. И
ако наличните основни
фондове през 1990 г. (съз-
дадени с труда на цялото
общество!) са били в
размер на 140 405 600 000
лв., или по 15 600 лв. на
всеки един български
гражданин, то именно
процесите на прехвърляне
на собствеността автома-
тично превърнаха някои в
мултимилионери, а други
оставиха без пукнат грош!

Сега ще дам малка
гатанка на всички, които
имат желание да смятат:
според НСИ индексът на
потребителските цени за
септември 2019 г. спрямо
януари 1991 г. e 272 196.4
%, т. е.

инфлацията е 272
196.4%. Та въпросът
ми е: колко е
загубил всеки
български граждани,

ако не е получил своя дял
от 15 600 лв. в началото
на периода? Главозамайва-
щи суми, доказващи какъв
пладнешки грабеж е осъ-
ществен под маската на
"прехода"; "политиците
преходници" са лъгали
като разпрани! Сега може
да се разбере, че някои са
завършили своя "преход"
доста по-рано от другите -
живеят отдавна в "царство-
то на свободата"! Ще
посмее ли някой да отвори
"досиетата на прехода"?!

Но "приватизирането"
на икономическата власт и
прехвърлянето й в ръцете
на новобогаташите не води
до изграждането на "пазар-
на" икономика. Всъщност
"пазарна икономика"
означава всеки да се стре-
ми да предложи на пазара
това, от което имат нужда
хората; на цена, която
отговаря на разноските;
във време и място, където
е удобно на купувача; с
точна информация за
качествата на продукта.

Обратно, българският
гражданин получи онова,
което носи максимална
печалба, а не онова, което
е качествено (снижаването
на качеството чрез заменки
е печелившо!); на цени,
които обикновено са по-
високи от аналозите в
други страни; с "крива"
информация, която нагло
лъже в очите потребители-
те. Освен това аксиома за
пазарната икономика е
всеки да живее според
количеството и качеството
на благата, които предоста-
вя на пазара, а не според
ренти, собственост и нас-
ледства. Пазарната иконо-
мика не означава огромни
"помощи" за изграждането
на къщи за гости, субсидии
за производители, щедри
европейски фондове за
олигарси; обществени
поръчки за кръговете на
корумпирани политици и
т.н.

30 години след началото
на "прехода" може опреде-
лено да се твърди че "па-
зарната икономика" в
България не е доминантна!
Какво има ли? От едната
страна има микс от оли-
гархия, местни "владичест-
ва", криминални богаташи,
политическа корупция; от
другата страна има униже-
ни и оскърбени, както и
бедняци. България е воде-
ща в ЕС по "лошия пока-
зател" през 2018 година,
като

под линията на
бедност от 351 лв.
са около 1,5 млн.
души.; над 40%
от децата живеят
в лишения.

Та ако в България няма
типична "пазарна иконо-
мика", то има ли "демокра-
ция"? Това е въпросът!
Защото такава степен на
неравенство между новобо-
гаташи и бедни в тази
страна не е било 1338
години! И такъв дял на
открито и прикрито бедни
не е имало никога, как
тогава някои да не си
мечтаят за недемократич-
ните (но небедни) времена
на Живков?!

Но "като няма прокоп-
сия, плюл съм в тази

орисия!", твърдеше Яворов;
съвета му последваха почти
2 млн. души. Ако през  1990
г. населението на България
е било 8 990 800 души, през
2018 г. е останало 7 000 039
според НСИ. Към 1 млн.
души са се отправили
нагоре, не само по "естест-
вени причини", но и поради
влошените (за тях) условия
на живот. Други около 1
млн. души са се отправили
"с цървули по дивия Запад",
където няма да срещнат
каубои, но ще намерят по-
добра и по-високо платена
работа, по-спокоен живот,
по-добро бъдеще за своите
деца. Така че най-бедната
страна в ЕС се е превърна-
ла в щедър донор на работ-
на сила за другите страни -
членки и за САЩ. За всеки
от своите граждани - от
раждането до към 20 годиш-
на възраст - българската
държава е инвестирала към
20 000 евро; или към 20
млрд. евро; пропуснатите
ползи по линия на непроиз-
ведения БВП на човек са в
размер на 6309 евро (пос-
ледните съпоставими данни
са от 2015 г.), или 252 360
евро за 40 години, или поне
252 млрд. евро от всички
напуснали своята родина.
Съпоставете го с получени-
те чисти еврофондове
(реално получени минус
нашата вноска) и ще прес-
метнете каква "печалба" има
България!

По Индекс на човешкото
развитие сме дръпнали

напред до 51-во място, но
пред нас са все още Бах-
рейн, Чили, Русия, Черна
гора и т.н. Все пак мърда-
ме!

Накъде ще отиваме?
При обща характеристи-

ката на нашата страна, ако
използваме общоприетите
понятия, в момента Бълга-
рия е типичен пример за
третичен периферен капи-
тализъм.

Една екстраполационна
прогноза подсказва че при
3% икономически растеж

ще достигнем сред-
ното ниво БВП на
ЕС от 2015 г. след
малко по-малко от
50 години, някъде
към 2065 г.

Но ЕС от 2015 г., а не
от 2065 г.; ако е от тогава,
то и 100 г. може да се
окажат малко.

Една нормативна прог-
ноза, ако си позволим да
мечтаем за растеж от 6 %
средногодишно (с инвести-
ции и от ЕС), обещава към
2040 г. да наближим среда-
та на ЕС (пак от 2015 г.).
Но за целта и ЕС трябва
да се промени, пожелавай-
ки реална кохезия в обоз-
римо бъдеще; и България
ще трябва да предложи
друг стандарт на живота на
младите свои хора; и
"бизнесът" ще трябва да
промени съотношението
"печалби- заплати" в

посока на втората част.
Mission: Impossible, но пък
си заслужава да се помис-
ли!

Има ли лечение за
мрачните прогнози за
България? Животът е по-
богат от всякакви предсказа-
ния, така че едно "балканско
чудо" не е абсурдно. Има
едно прекрасно правило,
записано върху една жълта
сграда: "Съединението
прави силата". В момента
българското общество е
фрагментарно, то не е
"общество". Не може да има
обединение и съгласие при
положение че всички граж-
дани не се приобщят към
управлението на своя
район, град, регион, страна,
съюз. Така че най-доброто
лекарство - макар и много
дефицитно - е демокрацията.
Разбирана не като гласува-
не на 4-5 години, а като
съучастие в общите дела и
справедливо разпределяне
на създадените блага.

Иначе казано, история-
та ни тласка много повече
към един истински научен
"зелен" социализъм (обхва-
щащ управлението на
процеса: производство -
първично разпределение -
преразпределение - крайно
потребление), отколкото
към преразпределителна
социална държава при
неолиберална икономика,
каквато има и в момента.

От "Клуб 24 май"
(Със съкращения,

заглавието е на ЗЕМЯ)
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Италианс-
кият худож-
ник Джино
Галанте
представя в
своята из-
ложба порт-
рети на же-
ни от раз-
лични етно-
си, култури,
социални
слоеве. Под
надслов
"ORIENTA-
MENTO" тя
стартира на
12-и продъл-
жава до 26
ноември.

Портретът
в рисунките
на Джино
Галанте е
медия. Той
убедително
ни въвлича в различни
истории, отключва спо-
мени и идентификации.
Жените са вперили очи в
нас, гледат ни през
разноцветните си ириси
и ни привличат в своите
светове.

Портретите не са
обременени от стигмата
на сексисткото отношение
към жената. Тя е твърде
различна, каквато е, не е
стилизирано "разкрасена",
каквито са сецесионните
"жени на Алфонс Муха",
към чиято пластичност
може да се открият преп-
ратки. Жените са в състо-

�

Картина от
Рене Магрит
бе продадена
за 20 милиона
долара

С продажбата на
картина от белгийс-
кия художник Рене
Магрит за близо 20
милиона долара
аукционна къща
"Кристис" постави
началото на ноемв-
рийските търгове за
произведения на
изкуството в Ню
Йорк. Анонимен
участник в търга,
наддавал по телефо-
на, плати за творбата
20 милиона долара.

Феминистки осуетиха
филма „Офицер
и шпионин“
на Роман Полански
в Париж

Около 40 протестира-
щи феминистки
осуетиха една от
прожекциите в Париж
на новия филм
"Офицер и шпионин"
на Роман Полански
на фона на отправе-
ните наскоро към
него нови обвинения
в изнасилване,
съобщиха световните
агенции. Те скандира-
ха "Полански изна-
силвач, киносалоните
са виновни".

Íàêðàòêî

Над 170 представления в
стандартен и нестандартен
час, пърформанси, формат-
ни събития, дискусии, из-
ложби, "отворени врати", те-
атрални пътешествия и сре-
щи зад кулисите, NT Live, им-
про театър, концерти, ате-
лиета, фокуси, поетични ре-
цитали, младежко творчес-
тво, изключително богата
детска програма в София,
Пловдив, Варна, Бургас,
Стара Загора, Русе, Хаско-
во, Благоевград, Велико Тър-
ново, Сливен, Габрово, Си-
митли, Добрич, Плевен, Кър-
джали, Смолян, Перник и
Шумен ще предложи седмо-
то издание на Нощ на теат-
рите.

Кампанията е с послание
"Ти променяш играта. Игра-
та променя теб" и е вдъхно-
вено от взимната промяна,
която се случва на зрители-
те и на изкуството. Над 1500
творци от различни театрал-
ни стилове стават част от ев-
ропейската платформа в
България и ще представят
своите продукции в над 90
места в 18 града. Форматът
няма аналог в България.
Нощта развива програма от

Въпреки петте премиери
от миналия уикенд, сред ко-
ито и две български, "Госпо-
дарка на злото 2" с Анжели-
на Джоли в главната роля
продължава вече месец да е
най-гледаният филм у нас.
Историята на двете съседни
кралства - на хората и на
горските обитатели, препле-
тена с любов, измяна, заго-
вор, злост и доброта, е гле-
дана от вече 121 827 зрите-
ли и има 1 274 955 лв. при-
ходи.

На втора позиция про-
дължава да е "Семейство
Адамс", създаден по герои-
те на Чарлз Адамс от 1938
г. Триизмерната анимация за
Гомес, Мортиша, Уенсди,
Пъглсли, чичо Фестър и ос-
таналите герои е гледана от
30 468 зрители. Трето мяс-
то е за българската преми-
ера на - "Доза щастие". Ис-
торията на Весела Тотева,
разказана в биографичната
й книга, а изиграна на ек-
ран от дъщеря й - Валенти-
на Каролева, е гледана от
9906 зрители. ç
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На 15 ноември в зала
"България" оперната
звезда Соня Йончева ще
представи арии из опери
на Джакомо Пучини
заедно със Софийска
филхармония, под дири-
гентската палка на маест-
ро Найден Тодоров. Парт-
ньор в дуетите ще й бъде
младият тенор Михаил
Михайлов - лауреат на
конкурса "Гена Димитро-
ва". Новото голямо име на
Метрополитен опера Соня
Йончева е най-обещава-
щото лирич-
но драматич-
но сопрано
в света.

С появата
си на све-
товните
сцени тя
печели
безапелаци-
онно публи-
ката с
красивия си
глас, изящна
артистичност
и харизма-
тично при-
съствие.

Определя-
на е за най-
добрата
Виолета от
"Травиата" от
времето на
Мария
Калас.

Тя е в Топ
10 на най-
продаваните
артисти в

сутринта до полунощ, дава
възможност за изява на ин-
ституционален и алтернати-
вен театър, привлича зрите-
ли и участници от различни
възрасти. Всичко това пра-
ви Нощ на театрите мащаб-
на и силна театрална ини-
циатива.

Разходки и театрални
срещи в София, Пловдив,
Стара Загора, Габрово и Хас-
ково. Феновете ще имат въз-
можността да надникнат зад
кулисите на няколко театрал-
ни институции и да се срещ-
нат с любими актьори - в Со-
фия Народен театър "Иван

Вазов", Софийска опера и
балет, Театър София, в Дра-
матичния театър в Пловдив,
в Операта на Стара Загора
ще има среща с режисьор-
ката Вера Немирова и еки-
па на "Африканката".

В Театър София част от
зрителите на "Палачи" ще се
качат на сцената, в Габров-
ския театър ще има Ден на
отворените врати, в Хаско-
во - разходка зад кулисите
на театъра.

NТ Live на National Theatre
London гостува с най-нова-
та продукция на режисьора
Иво ван Хове. В шест кина

от веригата Cinema City в Со-
фия, Пловдив, Русе, Варна
и Бургас на 16 ноември ще
има специални прожекции.

Джилиън Андерсън от
"Досиетата Х", спектакъл
"Трамвай Желание" и Лили
Джеймс, са в главните ро-
ли на спектакъла "Всичко
за Ийв". Постановката раз-
казва историята на Марго
Чанинг. Истинската звезда
на театъра. Тя е в светли-
ната на прожекторите, ви-
наги е била. И изведнъж се
появява Ийв. Най-голямата
й почитателка. Младата, ху-
бава Ийв. Златното моми-
че, обикновеното съседско
момиче. ç

Çâåçäàòà Ñîíÿ Éîí÷åâà
î÷àêâà ïðåäëîæåíèÿ ó íàñ

света. Последният й диск
с бароков репертоар от
Хендел е в челната пе-
тица на най-продаваните
албуми с класическа
музика в 23 държави.
Нейни партньори на
сцената са артисти от
ранга на Пласидо Домин-
го, Дмитрий Хворостовс-
ки, Стинг, Йонас Кауф-
ман, Томас Хемпсън,
Антонио Папано. В репер-
тоара си има над 50
централни сопранови
роли. ç

яние на някаква рефлек-
сия, на някакъв социален
контекст, очите им ни
водят през различни
емоции и състояния.
Работите са в акварелната
техника и показват умени-
ето на художника да
работи специфично с
линията, да "играе" през
пропорциите и цветописа,
да цитира през мейнст-
рийма на жанра своята
гледна точка към съживя-
ващата сила на психоло-
гическия контакт и да
деконструира различието
между култури, етноси и
идентичности. ç
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Още четирима души
са загинали при израелс-
ките въздушни удари в
ивицата Газа, с което
убитите от вторник насам
палестинци са вече
минимум 22-ма. Ранени
са около 50 души, съоб-
щи здравното министерс-
тво в палестинския
анклав, цитирано от АФП.

Израелските въздушни
атаки са насочени срещу
палестинската въоръжена
групировка "Ислямски
джихад", изстреляла
около 250 ракети срещу
Израел след убийството
във вторник на един от
командирите на групи-
ровката в ивицата Газа
при удар на израелските
ВВС.

Израелските военни
съобщиха, че са порази-
ли сгради на "Ислямски
джихад" в Хан Юнес, в
централната част на
ивицата Газа, както и
склад за ракети.

Израелската армия

Íåòàíÿõó ùå îòâúðíå íà âñåêè óäàð
ñ "îùå ïî-áåçìèëîñòíà àòàêà"

Íàêðàòêî

:

Британският принц Чарлз посети
храм на сикхите в индийската

столица Делхи, за да участва в
честванията на 550 г.  от
рождението на гуруто на

общността Баба Гуру Нанак. По
време на двудневното си

посещение в Индия Чарлз се
срещна и с експерти, които
работят по проблемите на

устойчивостта на бизнеса и
изменението на климата.

Áîëèâèéñêèòå âîåííè ïðèçíàõà
ßíèíå Àíåñ çà âðåìåíåí ïðåçèäåíò

Командването на въо-
ръжените сили на Боливия
призна втория зам.-пред-
седател на Сената Янине
Анес за временен държа-
вен глава и се обяви в ней-
на подкрепа. Това става
ясно от изявление на глав-
нокомандващия ген. Уи-
лямс Калиман, предаде
ТАСС. "Предвид всички об-
стоятелства и както пове-
ляват законодателните
норми, ние сме на ваше
разположение", заявява
армейското командване.

В понеделник Анес обя-
ви, че поема функциите на
президент, и обеща въз-

Снимки Пресфото БТА

можно най-скоро да бъдат
произведени нови прези-
дентски избори. Това се
случи, след като президен-
тът Ево Моралес подаде
оставка и замина в изгна-
ние в Мексико. Така дяс-
ната сенаторка става вто-
рата жена, оглавила Боли-
вия, откакто Лидия Гейлер,
управлявала през 1978-
1980 г., бе свалена с вое-
нен преврат. Почти неиз-
вестната 52-годишна адво-
катка, критикувала Мора-
лес, се закле във вторник
с ръка на Библията и уве-
ри, че избори ще има пре-
ди 22 януари 2020 г.

Германската полиция
предприе вчера акция срещу
банди, извършващи нелегален
трафик на мигранти, основно
от Източна Европа. В акцията
със санкция на прокурори в
северозападния град Оснаб-
рюк бяха задействани 510
служители на реда, които са
претърсили помещения в шест
провинции, съобщи полицейс-
ки говорител в Хановер. Към
един заподозрян е приложена
мярка за задържане, въз
основа на заповед за арест.
Над тон пакети с
кокаин
 с все още неизвестен
произход бяха събрани през
последните седмици от
Атлантическото крайбрежие на
Франция. "Ще събираме
такива пакети още известно
време", заяви прокурорът на
северозападния град Рен
Филип Астрюк. Продуктът под
тази форма е много опасен и
може да причини смърт от
свръхдоза, предупреди той.
Кокаинът е в пакети с размери
на кутия за обувки, херметич-
но опаковани в целофан, и е с
чистота 83 %. Пакетите кокаин
са започнали да "пристигат"
по френските атлантически
брегове от средата на
октомври.
Училищата в Техеран
получиха нареждане да
затворят заради опасно
високите нива на замърсяване
на въздуха, което отново
обхваща иранската столица.
Губернаторът Анушираван
Мохсени-Бандпей съобщи, че
ще бъдат затворени детските
градини, забавачките и
началните училища в столица-
та, както и в окръзите Гарчак,
Поишва и Варамин. Средната
концентрация на замърсяващи
частици е 133 мкг на куб. м в
Техеран и достига 150 мкг в
10 района. Препоръчаните от
Световната здравна организа-
ция нива на вредни частици
във въздуха са максимум 25
мкг на куб. м средно за 24-
часов период. Издадени са
нареждания децата, бременни-
те жени, хората от третата
възраст и страдащите от
сърдечносъдови или дихателни
болести да не излизат от дома
си. Според ирански медии
замърсяването в Техеран,
където задръстванията по
пътищата са нещо обичайно,
се дължи основно на отделя-
ните автомобилни газове.

Палестинци се събират около разрушена къща след поредния
въздушен удар на Израел в южния град Хан Юнис в Газа. Хората
тук преживяха 3 войни с еврейската държава за 11 години, а от
2007 г. са подложени от Израел на строга сухопътна, въздушна и

морска блокада.

Янине Анес  получи поздравления от други парламентаристи,
 снима се с тях и веднага бе подкрепена от основната

фигура в протестите - Луис Фернандо Камачо

уби тази седмица коман-
дира на палестинската
екстремистка групировка
"Ислямски джихад" при
прицелен удар по дома
му в ивицата Газа.

"Той бе пряко отгово-
рен за стотици терорис-
тични атаки срещу изра-
елски цивилни и войни-
ци, включително с дроно-
ве и ракети", съобщи
командването, като
добави, че Ал Ата е бил
ликвидиран непосредст-
вено преди да осъществи
следващата си атака.

Около 90 процента от
изстреляните от Газа
ракети са били прехвана-
ти от израелската систе-
ма за ПВО "Железен
купол". Палестинският
ракетен обстрел е причи-
нил в Израел щети, но
до момента няма жертви.

"Прекратете атаките си
или ще ви бъдат нанесени
още удари", предупреди
израелският премиер
Бенямин Нетаняху, обръ-

щайки се към "Ислямски
джихад". Той подчерта, че
Израел не желае ескала-
ция, но "ще отвърне на
всяка атака с още по-
безмилостна атака".

Премиерът направи
това изявление на засе-
дание на своя кабинет по

Íàä 20 ïàëåñòèíöè  ñà çàãèíàëè
ïðè èçðàåëñêèòå óäàðè ïî Ãàçà

Родена в град Тринидад
през 1967 г. Анес е разве-
дена и майка на две деца.
Тя е заседавала от 2006 до
2008 г. в учредителното
събрание, разработило се-
гашната конституция на
Боливия. Встъпването й в
длъжност като временен
президент бе посрещнато
с радост в родния й Три-
нидад, в Ла Пас и други
боливийски градове. В
слово, произнесено от
балкона на правителстве-
ния дворец Кемадо, тя уве-
ри, че вотът на боливий-
ците "никога вече" няма да
стане жертва на предател-
ство, и поиска минута мъл-
чание за седмината заги-
нали по време на протес-
тите срещу предишното уп-
равление. ç

сигурността. Израелската
армия увеличи ударите
си по позиции на "Ислям-
ски джихад". Палестинс-
кото движение е изстре-
ляло около 250 ракети от
Газа по Израел само за
2 дни, съобщиха израелс-
ките въоръжени сили. ç
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Contract Notice
Gold Quality 874882

2.1 Tender procedure No. 1/2019

2.2 Contract Scope Gold Quality - 874882 concerns the promotion of
European basket of PDO/PGI and Organic Products in  USA.
Its specific objectives are to increase levels of recognition
of the quality scheme logos, the competitiveness and
consumption of European Organic honey and PDO/PGI
products, to raise their profile  highlighting the specific
features of the production  method particularly in terms of
food safety, authenticity, nutritional value and increase the
market share of European Organic and PDO/PGI products
in USA. falling under category 79000000

2.3 Estimated Value One million four hundred fourteen thousand eight hundred
fifty nine (1.414.859) Euro exclusive of VAT.

2.4 Financing European Union Contribution by 80% and by own
contribution of the Contracting Authorities by 20%

2.5 Tender procedure Open tender procedure for the award of a service contract.

2.6 Award Criterion Most economically advantageous tender based on the
best price-quality ratio.

2.7 Contracting Authorities Exporters' Association of Crete as Coordinator
20, Dimokratias Av. Heraklion, Crete, Greece, 713 06
+30 2810 343458
+30 2810 343459
info@crete-exporters.com
and on behalf of BULGARIAN ORGANIC FOODS OOD
47 Antim I str., Targovishte, 7700, Bulgaria

2.8 Competent Official Liana Tsoupanou
20, Dimokratias Av. Heraklion, Crete, Greece, 713 06
+30 2810 343458
+30 2810 343459
info@crete-exporters.com

2.10 Period of time during Until the deadline of the submission of tenders.
which the Tender Documents
may be available

2.11 Method and Place for Free of charge, from the http://www.crete-exporters.com
collection of the Tender - http://www.natural-honey.eu
Documents

2.12 Deadline for the Submission ” By 06.12.2019 - 14:00
of Comments / Questions
/ Recommendations
Dispatch of answers by the ” By <09.12.2019 - 14:00
Contracting Authority

2.13 Deadline for the Submission by 13:00 hours of 20.12.2019
of Tenders

2.14 Place of Submission of 20, Dimokratias Av. Heraklion, Crete, Greece, 713 06
Tenders

2.15 Period of Validity of Tenders 2 months from the deadline of submission of Tenders

2.16 Language in which Tenders English
must be drawn up

2.17 Currency of Tenders Euro

2.18 Estimated date of notification 15 days, from the deadline of the submission of tenders
of tender procedure results

2.19 Estimated date of contract 30 days, from the deadline of the submission of tenders
signature

2.20 Location where the Services USA
will be provided and the Member States of the Contracting Authorities

2.21 Duration of Contract 36 months from the date of commencement of
Execution the implementation of the Contract

Бури и наводнения
връхлетяха водещите
туристически дестинации
в Италия - Венеция,
Матера и Капри, обобщи
АНСА. Градът на Каналите
беше наводнен при безп-
рецедентното за послед-
ните 53 г. покачване на
нивото на водата във
Венецианската лагуна. То
достигна 187 см и така се
доближи до историческия
рекорд, поставен на 4
ноември 1966 г., когато
беше 194 см.

Обстановката се влоши
от бурния вятър с пориви
от 100 км/ч във вторник
вечерта и от проливния
дъжд. Близо 85% от града
се оказа наводнен, вклю-
чително централният
площад "Сан Марко" и
едноименната базилика.
Кметът на града Луиджи
Бруняро написа в Туитър,
че Венеция се нуждае от
помощта на всички, за да
се справи с онова, което е
ясна последица от клима-
тичните промени. Той
обиколи с лодка площад
"Сан Марко", който е под
метър вода. Съгражданите
му пък наблюдаваха
бедствието от прозорците
на домовете си и следяха
обстановката по интернет.
Училищата в града са
затворени. Стихията е
отнела живота на най-
малко един човек, починал

Áóðè è íàâîäíåíèÿ óäàðèõà
Âåíåöèÿ, Ìàòåðà è Êàïðè

Испанският крал Фелипе Шести и президентът на Куба Мигел Диас-
Канел разговаряха в Двореца на революцията в Хавана

Кубинският президент
Мигел Диас -Канел се
срещна в Хавана с испан-
ския крал Фелипе XI, кой-
то е на посещение в Куба.
След разговора им в Дво-
реца на революцията два-
мата подписаха споразу-
мение, подробности за ко-
ето не бяха съобщени.

Кубинските държавни
медии съобщиха, че на
срещата си президентът и
кралят са се договорили да
продължат да развиват
двустранните политически
и икономически отноше-
ния, предаде Ройтерс. Ис-
пания е третият по значе-
ние търговски партньор на
Куба и един от най-голе-
мите инвеститори. Това е
първата официална визи-
та на испански крал в Ку-
ба, която е била испанска
колония.

Крал Фелипе и крали-
ца Летисия поднесоха ве-
нец пред паметника на Хо-
се Марти, герой на кубин-
ската борба независимост

Ïðåçèäåíòúò íà Êóáà Äèàñ-Êàíåë ñå ñðåùíà
â Õàâàíà ñ èñïàíñêèÿ êðàë Ôåëèïå

Испанската социалисти-
ческа работническа партия
на досегашния премиер Пед-
ро Санчес и радикалната ле-
вица Подемос начело с Паб-
ло Иглесиас подписаха във
вторник принципно споразу-
мение за съставяне на коа-
лиционно правителство.  Съг-
ласно споразумението Сан-
чес ще бъде премиер, а Иг-
лесиас негов заместник.

Социалистите и радикал-
ната левица спечелиха на
изборите в неделя съответ-
но 120 и 35 места в 350-
членния парламент. Те ще
се нуждаят от подкрепата
на още съюзници, за да си
осигурят абсолютно мно-
зинство, отбелязва Ройтерс.
Санчес и Иглесиас заяви-
ха, че ще започнат разго-

Èñïàíñêèòå ñîöèàëèñòè è ðàäèêàëíàòà ëåâèöà
ñå ñïîðàçóìÿõà çà êîàëèöèîííî ïðàâèòåëñòâî

Покачващата се вода във Венеция заля терасите на кафенетата, отнесе
маси и столове по улиците. Мостчетата пред хотелите покрай Големия
канал бяха пометени от вълните и клиентите, пристигащи с водни

таксита, бяха принудени да влизат през прозорците на първите етажи.

от Испания през 19-и век.
Кралското семейство разг-
леда старата част на Хава-
на, където бе приветствано
от кубинците с възгласи: "Да
живее Фелипе!", "Да живее
Испания!".

Посещението на Фелипе
в Куба бе критикувано от ис-
пански десни политици и от
консервативния испански пе-

чат, които виждат в него
крачка към установяване
на нормални отношения
между двете страни, пише
АП. Визитата бе организи-
рана така, че кралят и кра-
лицата да могат да участ-
ват в тържествата по слу-
чай 500-годишнината на
Хавана, основана от ис-
панските конкистадори. ç

вори, за да получат тази по-
голяма подкрепа. Санчес за-
яви, че страната му се нуж-
дае от стабилно правителс-
тво, а не от временно. Той
каза, че споразумението це-
ли страната да има прави-
телство, което да изкара че-
тиригодишен мандат. Игле-
сиас пък каза, че ще рабо-
ти по пътя на преговорите
за разрешаването на испан-
ската териториална криза и
за социална справедливост,
която той нарече "най-доб-
рата ваксина срещу крайна-
та десница".

Британският в. "Гардиън"
коментира, че въпреки това
двете формации ще трябва
да разчитат и на подкрепа-
та на някои от по-малките
партии в Испания, включи-

телно на баските и каталун-
ските националисти, и до-
пълва, че несъмнено от то-
ва ще се възползват На-
родната партия и партия
"Вокс" като аргумент, за да
ги атакуват. Десните поли-
тически сили в Испания не-
веднъж са обвинявали Сан-
чес, че е твърде мек към
движението за независи-
мост в Каталуния и че про-
явява прекалено голяма
признателност към каталун-
ските сепаратистки партии,
които са му помогнали пре-
ди година с подкрепата си
за успешния вот на недо-
верие, в резултат на който
падна от власт предишно-
то правителство на Испа-
ния, което беше на Народ-
ната партия. ç

Ïîïóëÿðíèòå
èòàëèàíñêè
òóðèñòè÷åñêè
äåñòèíàöèè áÿõà
âðúõëåòåíè îò
ïðîëèâíè äúæäîâå
è âÿòúð ñ ïîðèâè
äî 100 êì/÷

от токов удар в наводне-
ното си жилище.

Отчетеното ниво на
водата от 187 см не
означава обаче, че в
целия град то е едно и
също. Средното ниво за
града при това наводне-
ние беше между метър и
130 см. Управата на
базиликата Сан Марко
организира наблюдение
през нощта срещу сряд,
за да следи с колко се
покачва водата. Според
предстоятеля Пиерпаоло
Кампострини подобно
наводнение се е случвало
само 5 пъти в историята
на базиликата, издигната
през 828 г. и възстановена
след пожар през 1063 г.
Три от тези наводнения
обаче са станали през
последните 20 г., като
последното беше минала-
та година, което поражда
безпокойствие.

Бури и наводнения
връхлетяха и областта
Пулия, на тока на италиан-
ския Ботуш, където се
съобщава за паднали
електрически стълбове и
дървета и за анулирани
най-малко два полета от
Милано до Бари. Особено
засегнати са Таранто,
Саленто, Спонгано. Лече
също не беше подминат от
лошото време. В съседната
област Базиликата столица-
та на културата Матера

като водата и калта нахлу-
ха дори в някои къщи.
Предната вечер в района
премина и торнадо, което
изкорени дървета, елект-
рически стълбове, отнесе
покриви и нанесе щети на
посевите. Откъснати от
света заради лошото
време и прекъснати фери-
ботни връзки са Еолийски-
те острови, северно от
Сицилия. На о. Капри
бурният вятър нанесе щети
на прочутата кула с камба-
нарията, от която се
отчупиха фрагменти.
Училищата там остават
затворени. ç

беше обхваната от навод-
нения, превърнали тесните
стръмни улици в зоната на

сасите - кварталите с
вкопаните в скалите къщи и
църкви - в кални потоци,
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Президентът на Сла-
вия Венцеслав Стефанов
коментира най-новия
скандал в родния футбол.
Както вече стана ясно,
първият вицепрезидент
на БФС Йордан Лечков
пусна жалба срещу
вписването на Михаил
Касабов в Търговския
регистър за временен
президент на централата.
Припомняме, че героят
от САЩ`94 подаде остав-
ка на заседание на
Изпълкома след оттегля-
нето на Борислав Михай-
лов, за да може да
участва в кметските
избори в Сливен.

Сега Лечков твърди, че
това не е вярно и изрази
амбиции да седне на
горещия стол в БФС, тъй
като по Устав първият
вицепрезидент поема
ръководството на центра-
лата, в случай че прези-
дентът подаде оставка.
Стефанов, който взе
участие в това заседание
на управата, обаче твър-
ди обратното.

"Подаде си оставката
пред Изпълкома и всички
я разписахме. След това
не знам какво е станало,
може нарочно да не е
сложил подписа си.
Учуден съм от това,

"

което се случва. Ситуа-
цията е малко странна.
Позволихме му да участ-
ва в местните избори и
се разбрахме Михаил
Касабов да бъде времен-
но президент на БФС. А
сега излиза това нещо...
Лечков явно си е правил
някакви планове. Опре-
делено не постъпва
мъжки", коментира Венци
Стефанов пред БЛИЦ.

"В този момент не е
добре да се внася из-
лишно напрежение. Не
трябва да позволяваме
тези интриги. Съдът ще
се произнесе, нека
изчакаме", продължи
босът на Славия, който

заедно с другите члено-
ве на Изпълкома на
БФС подадоха оставки
след оттеглянето на
Борислав Михайлов.

"Нека не създаваме
напрежение, за да може
първенството да завър-
ши нормално. И момче-
тата в националния
отбор имат мачове. Да
им пожелаем успех. А
кой ще бъде президент
на БФС - още е рано да
се каже. Може пък
Михаил Касабов да се
справи добре до конгре-
са и да остане за посто-
янно. Веселин Балевски
също е много добър
вариант. В момента не е

добре да има подобни
скандали, защото някои
хора само това чакат",
заяви босът на Славия.

Президентът на БФС
Михаил Касабов, който
вече e вписан в Търговс-
кия регистър, коментира
пред Sроrtаl.bg изненад-
ващата новина, че Йор-
дан Лечков e пуснал
жалба в съда срещу
неговото назначаване
начело на футболната
централа. "Щом Лечков e
подал жалба, нека видим
какво ще реши съдът.
Стига c oставките, нека
oставим съдебната власт
да ce произнесе", лако-
ничен бе Касабов.ç

Франк Лампард, който бе-
ше определен за Мениджър
№1 за месец октомври във
Висшата лига, е наложил дос-
та сериозен вътрешен ред,
откакто пое Челси през ля-
тото. Бившият английски на-
ционал е стиснал желязна
хватка в опит да подобри
дисциплината в отбора, а за
целта е въвел строги прави-
ла и глоби. Закъснение за на-
чалото на тренировка се на-
казва с 20 000 паунда. Поз-
въняване на телефона по
време на отборни срещи во-
ди до глоба от 1000 паунда.
Ако футболист се забави за
пристигането си на подобни
срещи, всяка минута закъс-
нение води до 500 паунда
финансова санкция.

Липсата на строго опре-
делено облекло при гостува-
нията носи глоба от 1000 па-
унда. 5000 паунда пък е на-
казанието за играч, който при
визита на друг отбор не се
върне с клубния автобус без
предварително одобрение от
Лампард.

Най-фрапиращо изглежда
предвидената санкция от 10
000 паунда за футболист,
който не докладва заболява-
не и контузия преди почивен
ден или 90 минути преди на-
чалото на тренировка. Това
до голяма степен се прави,
за да се предотврати разп-
ространението на някое за-
боляване из целия отбор.

На фона на заплатите в
Челси тези глоби изглеждат
смешни. Нголо Канте печели
по 150 000 паунда на сед-
мица, а Рос Баркли взима по
100 000 седмично. Това оз-
начава, че Баркли може да
ходи при гостуванията на от-
бора със собствени дрехи ця-
ла година и да си върне пла-
тените глоби само със зап-
латата, която му се полага
до четвъртък.ç

Ôðàíê
Ëàìïàðä
çàòÿãà
äèñöèïëèíàòà
ñ ãëîáè

Реал (Мадрид) подготвя не-
чувана оферта за Килиан Мба-
пе. Според "Льо Паризиен" ис-
панският колос е готов да пред-
ложи умопомрачителните 400
милиона евро за 20-годишния

Ðåàë (Ìàäðèä) âàäè 400 ìèëèîíà åâðî çà Ìáàïå
нападател. Сумата е направо бе-
зумна, тъй като рекордът за най-
голям трансфер се дължи на
ПСЖ. Парижани платиха 222 ми-
лиона евро на Барселона за Ней-
мар.

Гласувахме оставката му,
но той може да не се е
разписал, заяви
президентът на Славия

Договорът на Мбапе с ПСЖ
изтича през лятото на 2022 го-
дина. От френския клуб призна-
ват, че нямат ресурс да задър-
жат Мбапе, който също не про-
явявал интерес да остане. За

подписа на френския национал
се натискат редица други гран-
дове - Барселона, Манчестър
Юнайтед, но явно в Реал жела-
нието да го вземат в редиците
си е най-силно.ç

След жалбата на Йордан Лечков (вляво) съдът трябва да реши дали Михаил Касабов законно е избран за
президент на БФС

Ново име оглавява списъка с фаво-
ритите за нов треньор на Байерн. Това
изненадващо е Пеп Гуардиола, пише
"Шпорт Билд". Корицата на последния
брой на списанието е с голяма снимка
на испанеца и заглавие: "Завръща ли се
Пеп?". Баварците търсят наследник на
уволнения Нико Ковач. До момента се
считаше, че топ претенденти за поста са
Томас Тухел (ПСЖ) и Ерик тен Хаг (Аякс).

Гуардиола има договор с Манчестър
Сити до 2021 година, но в Мюнхен се
надяват, че ще успеят да го убедят да се
върне на "Алианц Арена" през следващо-
то лято, когато се навършват четири го-
дини след напускането му на баварския
гранд.

Само преди няколко месеца испане-
цът посети тренировъчната база на Ба-
йерн и се срещна с ръководството на
клуба. 48-годишният испанец все още

Áàéåðí ãîòâè çàâðúùàíå íà Ïåï
Ãóàðäèîëà â Ìþíõåí

притежава апартамент в центъра на Мюн-
хен. Според информацията на "Шпорт
Билд", семейството на Гуардиола не ха-
ресва Манчестър и предпочита да се вър-
не в баварската столица.

Босовете на Байерн са убедени, че
бившият треньор на тима вече не е щас-
тлив в Манчестър Сити. Испанският спе-
циалист наруши собственото си прави-
ло за тригодишен период в даден отбор
и остана за четвърти сезон на "Етихад
Стейдиъм" в опит да спечели Шампионс-
ката лига с "гражданите".

В миналото Пеп Гуардиола твърдеше,
че ще бъде грешка да остане за четвър-
та година начело на Барселона, а след
това повтори думите си и при опита на
Байерн да го завържи в Мюнхен. "Ще се
върна в Германия пак като треньор", за-
яви Гуардиола преди три години, когато
напусна баварците.ç Пеп Гуардиола спечели няколко големи трофея начело на Байерн
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01.30 „Гласове“ с водещ Явор Дачков   (п)
02.30 „Лява политика“ с водещ Александър

Симов   (п)
03.30 „Дискусионен клуб“ с водещ Велизар

Енчев   (п)
04.30 „Следобед с БСТВ“ с  водещ Елена

Пенчукова   (п)
06.30 Актуален коментар  (п)
07.00 Новини
07.10 „България се събужда“ с водещ Стоил

Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости“
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция“ -  сериал,

30 епизод  (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „За историята - свободно“ с Алексан-

дър Сивилов  (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция“ -  сериал,

31 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ“ с водещ  Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Мандарини“ (2013

г.), Естония/Грузия режисьор Заза Уру-
шадзе, в ролите Лембит Улфсак, Геор-
гий Накашидзе, Елмо Нюганен, Миша
Месхи, Зураб Бегалишвили и др.

17.50 „Холивудски знаменитости“
18.20 „Студио Икономика“ с водещ Нора

Стоичкова
19.30 Новини – централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Анна от 6 до 18“

(1994 г.), Русия режисьор Никита
Мехалков. Това е филм-експеримент,
филм-история, филм-размисъл – за
човека и живота, за властта и свобо-
дата, за мечтата и тъгата, за илюзията
и действителността…

22.05 „Студио Икономика“ с водещ Нора
Стоичкова (п)

23.05 Новини  (п)
23.35 „България се събужда“ с водещ Стоил

Рошкев (п)

ÁÍÒ 1

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

вен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър Тайните доклади на Сол По-

лански /п/
13.30 Малта - морският кръстопът на Европа

документален филм /България, 2013г./
, режисьор Мариета Бобева

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Мили бате!... Писма на един дакел 10-

сериен тв филм /България, 2000г./
14.45 Сребристият жребец анимационен

филм
15.10 Гимназия "Черна дупка" тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Съкровище в двореца тв филм /23

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Вестоносецът игрален филм /Турция,

2008 г./, в ролите: Четик Текиндор,
Хюмейра, Йеткин Дикинджилер и др.

23.00 По света и у нас
23.30 Равносметките на прехода: Всичко от

нула? документален филм /България,
2014г./, режисьор Олег Ковачев

00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни предаване за здравосло-

вен лайфстайл/п/
02.25 Съкровище в двореца тв филм /23

епизод/п/
03.30 Вечната музика /п/
04.00 Джинс /п/
04.30 Туристически маршрути

bTV

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

ция, сериал, с.4 еп.18
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.55
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.7

еп.10
16.00 "Всичко може да се случи" - сериал,

с.3 еп.2
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

еп.12
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги " - сериал, еп.22
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с.5
22.30 "Помощ 112" - екшън-криминална ри-

алити поредица
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.8
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 "Тежки престъпления" - сериал, с.5
еп.11

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с.2 еп.1 - 4

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2 еп.7
09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.5

еп.11
10.00 "Готъм" - сериал, с.2 еп.20
11.00 "Под наблюдение" - сериал, с.5 еп.6
12.00 "4x4" - предаване за офроуд автомо-

били, с.4 еп.1
12.30 "Ван Хелсинг" - фентъзи, екшън, хо-

рър, трилър (САЩ, Чехия, 2004), ре-
жисьор Стивън Съмърс, в ролите: Хю
Джакман, Кейт Бекинсейл и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2 еп.8
16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.5

еп.12
17.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6 еп.2
18.00 "Под наблюдение" - сериал, с.5 еп.7
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - сери-

ал, с.2 еп.21
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Смъртоносно

оръжие" - сериал, с.3 еп.5
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Легендата за Хер-

кулес" - фентъзи, екшън, приключен-
ски (САЩ, 2014), в ролите: Келън Лъц,
Геа Вайс, Скот Адкинс, Роксан Маккий,
Раде Шербеджия и др.

00.00 "Смъртоносно оръжие" /п./ - сериал,
с.3 еп.5

01.00 "Готъм" - сериал, с.2 еп.21
02.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2 еп.8
03.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6 еп.2
04.00 "Под наблюдение" - сериал, с.5 еп.7

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.11

еп.10, с.12 еп.1
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал

09.00 "Домашен арест" /п./ - сериал, с.3
еп.17, 18

10.00 "Майор Пейн" - комедия, приключен-
ски, семеен (САЩ, 1995), в ролите:
Деймън Уейънс, Майкъл Айрънсайд,
Скот Битълоу, Албърт Хол и др.

12.00 "Без пукната пара" - сериал
13.00 "Мис Сладкиш" - сериал
14.00 "Модерно семейство" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сериал,

еп.103
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 пролет), еп. 8, 9
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с.5 еп.6, 7
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с.11

еп.2
20.00 "Новите съседи" - сериал, en.54
21.30 "На гости на третата планета" - сериал
22.00 "Модерно семейство" - сериал, с.7

еп.14, 15
23.00 Премиера: "Мис Сладкиш" - сериал,

еп.5, 6
00.00 "Майор Пейн" /п./ - комедия, приклю-

ченски, семеен (САЩ, 1995)
02.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
03.00 "Без пукната пара" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с.6 еп.7, 8

08.15 "Големият заговор" - криминален, ко-
медия (САЩ, 2004), режисьор Джордж
Армитидж, в ролите: Оуен Уилсън,
Морган Фрийман, Гари Синийс, Чарли
Шийн, Вини Джоунс, Бъч Хелемано,
Сара Фостър, Уили Нелсън и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Вътрешна сигурност" - сериал, с.6

еп.9, 10
12.15 Телепазар
12.30 "Тутанкамон" - минисериал, истори-

чески (Канада, САЩ, 2015), еп.3, в
ролите: Авън Джоджиа, Бен Кингсли,
Нонсо Анози и др.

14.30 "Най-голямата лъжа" - трилър (тв филм,
Канада, 2015), в ролите: Франческа
Истууд, Дженифър Копинг, Ана Гал-
вин, Рорк Кричлоу и др.

16.15 "Блейд Рънър" - фантастика, трилър
(САЩ, Хонконг, Великобритания, 1982),
в ролите: Харисън Форд, Рутгер Хауер,
Шон Янг, Дарил Хана и др.

18.45 Телепазар
19.00 "LEGO: Филмът" - анимация, семеен,

екшън, комедия (Австралия, САЩ, Да-
ния, 2014)

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Еверест" - приключенски, драма (Ве-

ликобритания, САЩ, Исландия, 2015),
в ролите: Джейсън Кларк, Томас Райт,
Робин Райт, Майкъл Кели, Емили Уот-
сън, Сам Уърдингтън и др.

23.30 "В бялата пустош" - исторически, био-
графичен, военен, драма (Норвегия,
Швеция, Франция), в ролите: Флориан
Лукас, Давид Крос, Локлан Нибор,

Стиг Хенрик Хоф, Рупърт Гринт и др.
01.30 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,

с.6 еп.9, 10
03.30 "Коко Шанел и Игор Стравински" -

романтичен, драма, музикален (Фран-
ция, Япония, Швейцария, 2009), в
ролите: Мадс Микелсен, Анна Мугла-
ли, Елена Морозова и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 4 /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "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) - телеви-

зионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки" (пре-

миера) - сериен филм, сезон 8
21.00 "Игри на волята: България" (премиера)

- риалити
22.00 "Кошмари в кухнята" - риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 4
00.30 "Гомор" - сериен филм, сезон 1
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.45 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

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

06.40 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм,
сезон 1

08.50 "Любов извън играта" - романтична
комедия с уч. на Емили Кини, Джон
Риърдън, Хейли Сейлс и др.

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

12.00 "Извън обхват" - семеен филм с уч. на
Шон Ферис, Миша Бартън, Дейвид
Огдън Стирс и др.

13.50 "В кадър"
14.20 "Мистериите на Аурора Тийгардън:

Убийства" - мистери с уч. на Кандис
Камерън, Лекса Дойг и др.

16.10 "Игрите на глада: Възпламеняване" -
приключенски филм с уч. на Дженифър
Лорънс, Джош Хътчерсън и др. /п/

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

сезон 15
21.00 "Стари кучета" - комедия с уч. на Джон

Траволта, Робин Уилямс, Кели Прес-
тън, Мат Дилън, Рита Уилсън и и др.

23.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 15 /п/

00.00 "Гости от миналото: Революцията" -
комедия с уч. на Жан Рено, Кристиан
Клавие, Франк Дюбоск и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 14 ноември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.
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ВОДОРАВНО: Нено Сенегалеца. Лидит. Рафинат.
Пикир. Пенев (Пеньо). КЕН. Лекит. Сел. Нол (Ди-
тер). Порок. Леви (Жул). Митов (Борис). Кок. "Мо-
нако". Адирато. Намеса. Аламак. Титул. Корен. Кет.
Сотир. Рул. Боб. Далак. Тала. Денар. Рев. Канаки.
Еполети. "Омана". Анилин. Ситар. Барит. Тор. Ка-
нон. НИН. Лад. Накат. Лаки. Кенаф. Тихонов (Вя-
чеслав). МАН. Лекит. СОНА.
ОТВЕСНО: "Великото никога". Итака. Никел. "На
теб". "Нотоден". "Кодин". "Мамут". Дамар. Сир. Пи-
кел. Декар. Нал. Сет. Лотос. "Санин". Кафе. Перо
(Шарл). Акола (Пол). Абак. Керекова. Отаре. Анати.
Ганик. "Дарик". Паротит. Лафет. Килер. Ронин. Лив
(Егон). Лоран (Ив Сен). Телит. Лос. Фен. СЕКАМ.
Равел (Морис). Нано. Цанев (Стефан). Татул. Типи-
кон. Тат. Ликок (Стивън). Лагин (Лазар). Нива.

Днес минималните температури ще ос-
танат без промяна, а дневните ще се по-
нижат с 2 до 4 градуса. Облачността ще бъде променли-
ва, а краткотрайни превалявания от дъжд ще има на от-
делни места, най-вече в южните и част от северозапад-
ните райони.

В петък вятърът ще отслабне, в западната половина на
страната ще стихне и сутрин ще се образуват мъгли, които
в низините ще се задържат през целия ден. Минималните
температури ще са от 4 до 9, а дневните  от 15 до 20
градуса, малко по-ниски  в местата с мъгли.

В събота и неделя мъглите в низините и котловините ще
се задържат през целия ден на много места. Минималните
температури ще са от 4 до 9 градуса, а дневните ще се
понижават и ще доближат нормалните за месеца стойности,
през първия ден от 13 до 18, а в неделя - 12-15 градуса.

bTV Cinema, 21:00 ч., "Еверест" - приключенски,
драма (Великобритания, САЩ, Исландия, 2015), в
ролите: Джейсън Кларк, Томас Райт, Робин Райт,

Майкъл Кели, Емили Уотсън, Сам Уърдингтън и др.
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ñúì ñêúï çà Ùóðì (Ãðàö)

Берое - ЦСКА 1948
е първият 1/8-финал
от турнира за Купата на
България по футбол.
Срещата е на 3 декември
от 14,30 часа. След този
мач от 17,30 часа е
двубоят Славия - Ботев
(Пловдив). Четири срещи са
на 4 декември: от 13,30
часа - Септември (София) -
Лудогорец; от 15 часа
Ботев (Гълъбово) - Витоша
(Бистрица) и Ботев (Враца)
- Кариана (Ерден) и от
17,30 часа - Левски -
Черно море. Последните
два мача са на 5 декември:
13,30 часа - Арда (Кърджа-
ли) - ЦСКА и от 17,30 часа
- Локомотив (Пловдив) -
Литекс. Победителите
продължават на полуфина-
лите.
Дербито на Испания
между Барселона и
Реал (Мадрид)
ще се играе на 18 декемв-
ри от 21 часа българско
време. Двубоят трябваше
да се състои на 26 октомв-
ри, но заради напрежение-
то по улиците на Барселона
беше отложен, като дори
беше предложено срещата
да се изиграе на "Сантиаго
Бернабеу" в Мадрид, но и
двата клуба отказаха.
Даниел Иванов
спечели схватката си
от четвъртия кръг на
турнира по сумо в японския
град Фукуока. Българинът
победи Тамаваши за втория
си пореден успех и вече е
с баланс 3-1.
Доминик Тийм победи
Новак Джокович
на финалния турнир по
тенис за мъже в Лондон.
Австриецът постигна успех
след 6:7(5), 6:3, 7:6(5). В
друг двубой от група "В"
Роджър Федерер (Швейца-
рия) се наложи над Матео
Беретини (Италия) 7:6(2),
6:3. Преди последните
срещи в групата начело е
Тийм с 2 победи, пред
Джокович и Федерер с по
1 и Беретини - без спечел
мач.

:

Íàêðàòêî

Националът Кирил
Десподов даде интервю за
Bulgaria ON AIR. В него
звездата на Щурм (Грац)
говори за бъдещето си и
заяви, че едва ли ще
остане в Австрия след
края на сезона. В момента
бившият футболист на
ЦСКА все още е собстве-
ност на Каляри, но играе
под наем в тима на Нес-
тор Ел Маестро. "Възмож-
но е да се върна в Италия.
Нищо не се знае. Смятам,
че няма шанс Щурм (Грац)
да ме купи. Политиката на
клуба не позволява да се
взимат такива играчи. Аз
съм много скъп за тях,
иначе искат да ме задър-
жат. Ако вкарам 30 гола,
може някой клуб от Евро-
па да ме купи директно.
Мога да се завърна и в
Каляри, всичко е възмож-
но. Не мога да кажа какво
ще се случи след края на
сезона", заяви националът,
който прави фурор и вече
има 6 гола в 10 срещи за
Щурм във всички турнири.

"В Австрия не е като в
България. Там всеки може
да победи всеки. Ние
например постигнахме
успех над последния в
класирането с 4:0. След
това същият този отбор,
който е на дъното, победи
като гост Рапид (Виена),
който пък е в Топ 3. Наис-
тина интересно първенст-
во. Много сблъсъци има,
залага се на физика и
единоборства. На мен ми
допада доста, защото се
играе атака за атака, а аз
съм бърз играч", добави
острието.

"Беше много тежко в

началото, когато отидох в
Италия. Дадоха ми се 6
месеца да се адаптирам.
Тежеше ми много, че не
играя. Затова имаше лек
спад. Не получих много
голям шанс. Не мисля, че
съм се представил лошо.
Тогава Балъков ми подаде
ръка и ме повика в нацио-
налния отбор. И съм много
щастлив, че отидох при Ел
Маестро в Австрия", про-
дължи Десподов.

Националът се върна и
към първите си стъпки в
мъжкия футбол, когато бе
на 15 години: "Първият,
който ми помогна в Ли-
текс, няма да го забравя.
Нямах екип, имах само
къси панталонки. Тогава
Светльо Тодоров извади
едно долнище и ми го
подаде. Там играеха Хрис-
то Янев, Небойша Йелен-
кович, Бодуров... Имаше

невероятни футболисти.
Много добре ме приеха.
Само здраве искам, нищо
друго. В спорта всеки ден
си отдаден, нямаш почив-
ка, а свободното време е
да отидеш за 3 дни някъ-
де. Много неща не се
виждат. Този труд, тези
лишения... Всеки си мисли,
че е много лесно да си
футболист, но не е така".

23-годишният Десподов
коментира и предстоящи-
те мачове с Парагвай и
Чехия, които ще се играят
в София: "Очаквам добри
резултати. Напоследък
има само негативизъм.
Хората говорят, че не
става нищо от нас. Март
месец имаме голям шанс
да се класираме за Евро
2020 и имаме нужда от
позитивизъм".

Попитан за новия
селекционер Георги Дер-

Политиката на австрийския клуб не позволява да се правят
големи разходи за футболисти, разкри националът

менджиев, Десподов каза,
че на него честите смени
на треньорите не му
влияят. По думите му те
понякога може да са за
добро, друг път за лошо:
"По-добре е да става така,
когато има натрупване на
слаби резултати, защото
иначе се насажда напре-
жение".

За финал футболист
номер 1 на България за
2018 година взе отноше-
ние и по скандалите на
евроквалификацията
България - Англия (0:6).
"Прочухме се по цял свят.
Не сме такива хора.
Играл съм в България и
никога не съм чувал някой
да обижда тъмнокожи
играчи. Даже и на ЦСКА -
Левски. Трябва да уважа-
ваме всички хора, незави-
симо откъде са", каза
Кирил Десподов. ç

Âðàòàðÿò Ïëàìåí Èëèåâ îòïàäà
çà êîíòðîëàòà ñ Ïàðàãâàé

Кирил Десподов подари над 100 футболни топки на детски школи
Снимка Пресфото БТА

Вратарят на Лудогорец Пла-
мен Илиев има здравословни
проблеми и почти сигурно от-
пада за мача на националния от-
бор срещу Парагвай днес от 19
часа на Националния стадион
"Васил Левски". Илиев има бо-
лежки в бедрото и най-вероят-
но няма да се рискува с пуска-
нето му в игра, за да може да е
напълно възстановен за послед-
ната евроквалификация на Бъл-
гария - в неделя срещу Чехия от
19 часа пред празни трибуни на
"Васил Левски".

Селекционерът Георги Дер-

менджиев ще избира за двубоя
срещу Парагвай измежду Нико-
лай Михайлов и дебютанта от
Славия Георги Георгиев. "Чувст-
вото да нося националната фла-
нелка е невероятно, надявам се
да го изпитвам още много дълго
време. Имах надежди, че ще бъ-
да повикан в националният от-
бор. Конкуренцията с Пламен Или-
ев и Николай Михайлов е огром-
на, но съм амбициран да се до-
кажа и ако ми дадат шанс - да
покажа добри игри", коментира Ге-
орги Георгиев след първата си тре-
нировка с националния отбор.ç

Бившият футболист на
ЦСКА  Валентин Илиев
(вдясно) се завърна в

Ботев (Враца). Младият
специалист влезе в

щаба на новия треньор
Антони Здравков. 39-

годишният Илиев е син
на легендата на Ботев

(Враца) Илия Вълов. Той
за последно работи като

асистент в румънския
Университатия (Крайо-
ва), а преди това беше

старши треньор на ЦСКА
1948.


