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ПРИЛОЖЕНИЕ Първият вицепрезидент на БФС Йордан Лечков направи
поредните скандални разкрития. Според него в дневния ред
на Изпълкома, проведен на 18 октомври,  не е имало точка
за избор на временно изпълняващ длъжността президент на
БФС. Лечков твърди, че документът, който е представен в
съда за регистрацията на Михаил Касабов като шеф на цен-
тралата, е нелегитимен.
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Путин: Ðóñêàòà
çàïëàõà å ìèò

уският президент Владимир Путин опре-
дели т. нар. руска заплаха като измисли-
ца на онези, които искат да трупат капи-
тал от този мит, от ролята си на авангард
в борбата с Русия, да получават някакви
бонуси и преференции, и това е очевидно
за всички, за лидерите на водещите евро-
пейски страни, предаде ТАСС, цитирана
от БТА. Говорейки на заседание на ин-
вестиционния форум "Русия зове", той на-
помни, че преди САЩ са казвали на стра-
ните в Европа, че ги защитават от съвет-
ската заплаха и те трябва да плащат за
това. "Днес това вече не работи. Въпреки

„Ó
мря циганката, дето те хвалеше." Това във
фолклора ни е шеговито подхвърляне на
някой, който обича сам да се хвали. Се-
тих се за тази приказка, когато научих
какво е казал премиерът по телефона на

Ïúê áúðçàìå
äà ñìå ïúðâè?!

генералния секретар на НАТО Йенс Столтенбeрг. Той
отбелязал, че от началото на 2018 г. България успешно
прилага националния План за нарастване на отбрани-
телните разходи до 2 процента то БВП до 2024 г.
"С авансовото плащане на 8 броя самолети F-16V
Block 70 тази цел вече е постигната и в края на
настоящата 2019 г. разходите се очаква да достигнат
3,1% от БВП." Това е похвалата.

Няма начин
шефът на Алианса
да не ни ръкопляс-
ка. Ако, разбира
се, не е чел гла-
сувания вече на
първо четене бю-
джет за следваща-
та година. Там е за-
писано, че общо
разходите за отб-
рана възлизат на 1941,0 млн. лв., което представлява
1,53% от БВП. А седносрочната прогноза предвижда през
2021 и 2022 г. спадът да е съответно с 0,19 и 0,17
процента. Така през следващите три години ще трябва
да вдигаме телефона и да обясняваме на Столтенберг
как отстъпваме от изпълнението на плана за 2-та про-
цента.

Тия подробности вероятно ги остави на президента.
Нали той ще води делегацията ни на Срещата на върха
между държавните и правителствени ръководители на
страните - членки от НАТО, която ще се проведе на 3 и
4 декември 2019 г. в Лондон. Как например при този
висок процент, цитиран от премиера, некомплектът на
войнишките длъжности в Сухопътни войски достига до
32 процента? И други такива неща.

Но важното е, че се похвалихме. И то в навечерието
на форума. И ангажименти поехме. Закрепихме единст-
вото на Европа и Северна Америка, за което, казахме,
че е по-важно от всякога. Става дума за трансатланти-
ческата връзка, разбира се, което си е от значение
преди срещата с президента Тръмп. Дадохме и висока
оценка на темите, които ще бъдат във фокуса на Сре-
щата на върха на НАТО в Лондон, отнасящи се до всич-
ки ключови елементи от архитектурата на сигурността в
Евро-атлантическия регион.

Пак "улеснихме" президента, както за двата процен-
та. А се говори, че между държавния глава и премиера
нямало разбирателство. От НАТО са наясно и само могат
да ни адмирират. Макар че ние си знаем хала. Тя, циган-
ката, май наистина не е умряла.

Спирдон СПИРДОНОВ
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1 месец 15 лв.
3 месеца 45 лв.
6 месеца 90 лв.

12 месеца 180 лв.

Каталожен

Във всички пощенски станции
и в редакцията - София, „Позитано“ 20А
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"Днес Валери Симе-
онов е избран за зам.-
председател на НС. Г-н
Карадайъ грубо и недо-
пустимо ни нападна, че
ние от БСП, заедно с
ГЕРБ, "олицетворяваме
това недоразумение в
политиката", написа във
Фейсбук председателка-
та на БСП Корнелия
Нинова по повод избо-
ра на лидера на НФСБ
на поста зам.-председа-
тел на парламента от
квотата, полагаща се на
"Обединени патриоти.

БСП няма да бъде
заложник във вашата
тристранна коалиция -

Íèíîâà êúì ÄÏÑ: Îòòåãëåòå ïîäêðåïàòà ñè
çà ÃÅÐÁ! Íå ïîñÿãàéòå íà

àâòîðèòåòà íà ÁÑÏ,

íà ïîñëåäíèòå

èçáîðè ïîäêðåïèõòå

ñòàòóêâîòî, íàïèñà

ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ äî

 Ìóñòàôà Êàðàäàéú

всички проблеми с Украйна, със спекула-
циите около Крим и Донбас, всички прек-
расно разбират, че Русия не се кани да
напада никого", подчерта Путин. Той из-
рази мнение, че резултатите от разпада-
нето на СССР са се оказали по-лоши и от
най-песимистичните очаквания. "Резулта-
тите от неефективната икономическа по-
литика в СССР се отразиха и върху поли-
тическата сфера. Наистина, резултатите от
разпадането се оказаха много по-лоши от
онова, което хората си мислеха и което не
можеха да подозират и в най-лошите си
очаквания", каза руският президент.  ç

ГЕРБ, ОП, ДПС. Едни-
те управляват официал-
но с ГЕРБ, другите го
правите задкулисно.
Единия ден Борисов
подхвърля нещо на ед-
ните, на другия - раз-
дава с широки шепи на
другите, и всички вку-

пом го крепите (справ-
ка - последните избори).
Разберете се вътре по-
между си и не прехвър-
ляйте семейните си раз-
дори на нас. Не пося-
гайте на авторитета на
БСП. Мина времето,
когато можехте да го

правите с мълчаливото
съгласие на ръководст-
вото й. Казвате, че гра-
ницата на търпимост е
прекрачена. Покажете
го. Оттеглете подкрепа-
та си за Борисов и пра-
вителството пада", на-
писа Нинова.  ç

Йенс Столтенбeрг

Снимка Пресфото БТА
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Изненадващ ход на
управляващите взриви
парламента в първия
работен ден на тази
седмица.  Лидерът на
НФСБ Валери Симеонов
бе избран за заместник-
председател на Народно-
то събрание.

Той заема овакантения
от Явор Нотев пост, който
от лятото не е част от
парламентарната група на
"Обединени патриоти".

Решението бе прието
със 118 гласа "за", 6 "про-
тив" и 6 "въздържали се".

Възкачването на Вале-
ри Симеонов на зам.-
председателския пост в
44-тото народно събрание
предизвика острата
реакция на ДПС, чиито
депутати в знак на про-
тест демонстративно
напуснаха пленарната
зала.

Остро реагира и Павел
Шопов от "Атака", който
доскоро бе част от малка-
та патриотична коалиция.

Симеонов посочи пред
медиите, че не се притес-
нява от реакцията на
ДПС и на "Атака".

Валери Симеонов беше
вицепремиер в периода
2017-2108 г. и заради

Âàëåðè Ñèìåîíîâ ñòàíà çàìåñòíèê-
ïðåäñåäàòåë íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå

Ëèäåðúò íà ÍÔÑÁ çàåìà
îâàêàíòåíîòî îò ßâîð Íîòåâ
ìÿñòî, êàíäèäàòóðàòà ìó
ïðåäèçâèêà íåãîäóâàíèå
â ÄÏÑ è "Àòàêà"

КПКОНПИ, предаде
"Фокус".

"Няма недоразумение.
Вие сте чули, че ще има
среща и изслушване на
г-н Цацаров от групата на
"Обединени патриоти".
Всичко ще се изясни,

ÂËÀÑÒÒÀ

Трябва да има възмездие по
случая с починалото 3-годишно
дете, искам да се отстранят всич-
ки, замесени в смъртта му.

Това каза видимо ядосан пре-
миерът Бойко Борисов при отк-
риването на редовното правител-
ствено заседание, предаде аген-
ция "Фокус".

"Искам Ананиев да отстрани
всички директори на болници, за-
месени в процеса със смъртта

Áîéêî Áîðèñîâ ïîèñêà óâîëíåíèÿ íà
áîëíè÷íè øåôîâå çàðàäè ïî÷èíàëî äåòå

така или иначе не беше
възможно всеки един
народен представител от
двете парламентарни
групи да се подпише под
това предложение.

Времето не позволява-
ше да се случи това, но
наистина кандидатурата е
консенсусна", подчерта д-р
Дариткова.

Трайна парламентарна
практика е, когато парла-
ментарните групи предла-
гат депутат за зам.-предсе-
дател на парламента, да
се подкрепя това предло-
жение, каза още председа-
телят на ПГ на ГЕРБ.

"Има вакантно място,
което се полага на "Обе-
динени патриоти" за
заместник-председател на
парламента. Ние го
подкрепихме, защото
такава е практиката в
Народното събрание",
посочи д-р Дариткова.ççççç

Проф. Анастас
Герджиков е единствен
кандидат за ректор на
Софийския университет

Създадохме всякакви
регистри, свързани с
имотите на СУ "Св.
Климент Охридски" и с
техните ремонти. Един от
регистрите е за необхо-
димостите от ремонти и в
него, в началото на
мандата ми, изчислихме,
че само за най-спешните
ремонти са необходими
40 млн. лв. Най-спешните
ремонти в СУ са свързани
главно с покривите,
защото в много сгради на
Софийския университет
покривите течаха и се
създават проблеми,
включително и в Ректора-
та, каза ректорът на СУ
проф. Анастас Герджиков
на заседанието на
Общото събрание на
висшето училище, на
което по-късно днес ще
се изберат еднолични и
колективни органи за
управление. Проф.Герджи-
ков е единственият
кандидат за ректор и
неговата кандидатура за
втори мандат беше
издигната от Факултета
по класически и нови
филологии на СУ.

Сесия на
Черноморското
икономическо
сътрудничество

Развитието на Черномор-
ския регион в стабилна,
демократична и проспе-
рираща зона е ключова
цел, пряко свързана с
основния стратегически
интерес както на страни-
те - членки на ЧИС, така
и на ЕС, чиято външна
морска граница е Черно
море. Това каза председа-
телят на НС Цвета
Караянчева, която откри
в София Петдесет и
четвъртото пленарно
заседание на Генералната
асамблея на Парламен-
тарната асамблея за
Черноморско икономичес-
ко сътрудничество.
"Европейското измерение
на Черноморското
икономическо сътрудни-
чество - актуално състоя-
ние и перспективи на
сътрудничеството ЕС-ЧИС"
е съвременна и важна
тема за всички нас в
светлината на съществу-
ващите пред Черноморс-
кия регион перспективи,
посочи Караянчева.
Черноморският регион е
географска област богата
на природни ресурси, със
стратегическо местополо-
жение на кръстопътя
между Европа, Централна
Азия и Близкия изток,
разрастващ се пазар с
голям потенциал за
развитие и важен възел
за енергийните и транс-
портни потоци, подчерта
Караянчева.

Íàêðàòêî

:

След като кандидатите за пред-
седател на КПКОНПИ внесат кон-
цепциите си, ще се съберем и ще
ги дискутираме. Това каза народ-
ният представител от ПГ на ДПС
Хамид Хамид във връзка с пред-
ложението Сотир Цацаров да ог-
лави КПКОНПИ, предаде "Фокус".

"ПГ на ДПС не е обсъждала
постъпилите вчера две кандида-
тури за заемане на поста пред-
седател на КПКОНПИ. След като
те внесат своите концепции, ние

на тригодишното дете. Говорете
с прокуратурата да полазват ВМА
за експертизите, трябва да има
възмездие.

От наша страна това, което
трябва да се направи, ще се нап-
рави днес. Незабавно да се ма-
хат оттам, докато свършват про-
верките и се намерят виновни-
те. Направихме детски отделения,
толкова пари за здравеопазване
се дават", добави още той.ççççç

Снимка
Пресфото БТА

Официална церемония по
награждаването на тазгодиш-
ните победителки от Нацио-

налната стипендиантска
програма "За жените в
науката" се проведе в

Ректората на Софийски
университет.

На снимката: вицепрезидентът
Илияна Йотова, Флоранс
Робин (втората вляво),
посланик на Франция, и

наградените Евгения Сарафова
(ляво) Мария Джумалиева и

Юлия Романова.

ÄÏÑ: Ïîòåíöèàëúò íà Öàöàðîâ
å áîãàòñòâî çà äúðæàâàòà

ще се съберем и ще дискутира-
ме концепциите на двамата кан-
дидати. Няма как да не отбележа
и моето мнение и на моите ко-
леги за безспорната личност на
главния прокурор, за безспорния
професионализъм и качествата,
които той притежава. Богатство
за всяка държава е да използва
този потенциал пълноценно и
мисля, че КПКОНПИ е мястото,
където този потенциал може да
се развие", заяви Хамид.ççççç

скандалното му отноше-
ние към майките на деца
с увреждания беше при-
нуден да напусне прави-
телството. Върна се в
парламента като обикно-
вен депутат.

Няма недоразумение,
кандидатурата на Сотир
Цацаров е консенсусна.
Това каза пред журналис-
ти председателят на ПГ
на ГЕРБ д-р Даниела
Дариткова във връзка с
твърдението на Валери
Сименонов, че с НФСБ
не е обсъждана кандида-
турата на Сотир Цацаров
за председател на

Валери Симеонов

Д-р Даниела Дариткова
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Âäèãàòå öåíàòà íà âîäàòà, íî
âìåñòî èíâåñòèöèè - ëåãåíè

Ëåâèöàòà íàñòîÿ çà èçñëóøâàíå íà åêîëîãè÷íèÿ è ðåãèîíàëíèÿ
ìèíèñòúð çà âîäíàòà êðèçà, êîÿòî íàñòúïè â òðè îáëàñòíè ãðàäà

Êîðíåëèÿ
Íèíîâà:

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

В свое изказване от пар-
ламентарната трибуна вчера
лидерката на БСП Корнелия
Нинова заяви: "Както знае-
те, три области в страната
са в режим на вода и водна
криза - Перник, Плевен и Ло-
веч. Пред същата заплаха са
изправени и други области.
От регионален проблемът
може да стане национален.
Вашето обяснение е, че ня-
ма достатъчно валежи и язо-
вирите са празни. Едно раз-
следване в Перник доказа,
че това не е вярно и че през
последните години валежи-
те там са доста повече от
предишни години, когато не
е имало режим на водата.
Причините са други - оста-
рялата водопреносна мрежа
с големи загуби, довеждащи-
те водопроводи в изключи-
телно лошо състояние, също
с огромни загуби за водата,
използването на питейни во-
ди за промишлени нужди, за-
щото така е по-евтино на оп-
редели икономически субек-
ти. Това, което ви казвам, ще
подкрепим с официални дан-
ни от Комисията за енергий-
но и водно регулиране. Тя от-
чита, че загубата на вода
през 2016 година е 60 %.
През 2017 г. расте и стига
до 61,24 %. Това са близо 550

милиона куб. м, по данни на
НСИ.

В същото време, ремон-
тите по водопреносната
мрежа според официалните
данни са 0,5 %. В последни-
те години постоянно увели-
чавате цената на водата за
хората. От 1 януари тази го-
дина в Шумен тя достига до
3.40 лв. Във Варна - 3 лева,
в Добрич - 3,35 лева, а във
Враца и Монтана - самата
Комисия по енергийно и
водно регулиране признава,
че цената достига социално
непоносими равнища и въп-
реки това има увеличение.
Загубите на водата растат
успоредно с повишаването
на цената на водата. Съби-

рате повече пари от хора-
та, уж да инвестирате във
водопреносните мрежи и ка-
чеството на водата, но вмес-
то инвестиции - те получа-
ват легени и кофи, в които
да си носят вода. Как ви зву-
чи това в 21. век? Защо се
случва това? Защото 10 го-
дини правителствата на Бо-
рисов се отнасят абсолют-
но безхаберно към този
проблем.

Уважаеми управляващи и
депутати от ГЕРБ, знаете ли
в момента кой от вашето
правителство отговаря за
водната реформа? Мълчите.
Не само че не знаете кой
управлява тази реформа,
просто реформа няма. Пос-

:
Íà òîçè äåí

Събития
” 1344 г. - Започва строе-

жът на днешната катедрала
"Свети Вит" в Прага.
” 1766 г. - Във Филадел-

фия е открит първият театър в
Северна Америка.
” 1806 г. - Наполеон Бо-

напарт издава указ за иконо-
мическа блокада на Англия, в
отговор на организираната от
Англия морска блокада на
Франция.
” 1916 г. - След попадане

на мина в Егейско море, потъ-
ва корабът - близнак на "Тита-
ник" - лайнерът "Британик"; от
1300 души екипаж и пасажери
загиват 30.
” 1974 г. - При два атен-

тата на групировката ИРА в Бир-
мингам загиват 19 души и са
ранени 180.
” 1995 г. - Подписано е

Дейтънското споразумение, ко-
ето слага край на продължи-
лата три години и половина
война в Босна и Херцеговина.
” 1999 г. - За първи път

действащ президент на САЩ
(Бил Клинтън) прави официал-
но посещение в България.
Родени
” 1694 г. - Волтер, френс-

ки философ
” 1871 г. - Панайот Пип-

ков, български композитор и
капелмайстор
” 1898 г. - Рене Магрит,

белгийски художник
” 1902 г. - Михаил Суслов,

съветски политик и идеолог,
дългогодишен член на Полит-
бюро и секретар на ЦК на
КПСС.
” 1945 г. - Голди Хоун, аме-

риканска актриса
” 1945 г. - Димитър Кал-

чев, български политик, бивш
кмет на Русе и министър в ка-
бинета на НДСВ
” 1950 г. - Мими Виткова,

български лекар и политик, ми-
нистър на здравеопазването и
депутат от БСП
” 1965 г. - Бьорк, исланд-

ска музикантка
Починали
” 1844 г. - Иван Крилов,

руски баснописец
” 1916 г. - Франц Йозеф,

император на Австро-Унгария
” 2007 г. - Сотир Майно-

ловски, български актьор

тоянно събирате от хората
все повече и повече пари,
никакви инвестиции, влоше-
но качество на доставката
и на водата. Подозираме, че
това ще се случи и през 2020
година. Отново ще кажете
на хората: "За да имате по-
добро качество и редовна
вода в 21. век, трябва да
платите още повече". Доко-
га така? Настояваме днес
тук да дойдат на изслушва-
не министърът на регионал-
ното развитие и министърът
на околната среда. И да ка-
жете какво ще правите - 3
области са в криза, застра-
шени са още няколко, така
ли ще стоите и ще гледате?
Ние имаме своите предло-
жения. Ще внесем питане с
подписи за дебати и в рам-
ките на тези дебати ще пред-
ложим своите промени и
действия, които трябва да
предприемете най-накрая,
след 10 години. Не си по-
мисляйте за ново увеличе-
ние на цената на водата на
фона на състоянието на во-
допреносната мрежа, на
безхаберието на правител-
ството и на безсилието, ко-
ето демонстрирате в момен-
та да се справите с този
проблем", завърши Корне-
лия Нинова. ç

"В петък финансовият министър Вла-
дислав Горанов си позволи отврати-
телно поведение към колегата от БСТВ
Нора Стоичкова. Клипчето с пряката
заплаха към нея, че ще я остави без
работа, защото той ще спре субсидии-
те на БСП, може да бъде видяно в
YouTube, то вече има над половин ми-
лион гледания". Това заяви в Народно-
то събрание говорителят на ПГ на "БСП
за България" Александър Симов.

По думите му действието на ми-
нистъра е ясен прозорец към това как
се държи властта към свободното сло-
во. "Това не е просто инцидент на из-
пуснати нерви, това не е просто няка-
къв случаен епизод от безобразното
поведение на Горанов, това е целена-
сочено поведение на ГЕРБ към сво-
бодните журналисти", допълни социа-

"Приоритетите на БСП в
здравеопазването, както са
записани във "Визия за Бъл-
гария" и които разглеждаме
в нашия бюджет за 2020 г.,
са в три основни аспекта.
Най-важното е болниците да
престанат да бъдат търговс-
ки дружества. Това е в осно-
вата на всички проблеми, ко-
ито има сферата на здраве-
опазването. Оттук е пробле-
мът и със заплатите на ме-
дицинските специалисти, и с
остойностяването на клинич-
ните пътеки. Лечебните за-
ведения не могат да бъдат

ните субсидии - цялата идея беше опо-
зицията да бъде поставена на коле-
не, свободното слово да бъде заглу-
шено, а свободните журналисти - пос-
тавени в ъгъла. В тази връзка ние ще
предложим в следващия бюджет суб-
сидията за получен глас на избори
да бъде 8 лева", заключи Александър
Симов. ç

Ñèìîâ: ÃÅÐÁ ïðèçíà, ÷å îðÿçà ñóáñèäèèòå, çà äà ïðèòèñêà îïîçèöèÿòà
листът и припомни, че това не са един-
ствените случаи на погазване свобо-
дата на словото.

"Отношението му беше като комен-
дант на концлагер към хората в конц-
лагера. Съжалявам за крайните думи,
но те са необходими, защото тук виж-
даме ясна демонстрация на полити-
ческа арогантност, която не познава
граници", категоричен бе Симов. Той
изрази мнение, че такива ситуации яс-
но показват, че онова 111-о място по
свобода на словото, от което толкова
много се срамуваме, всъщност вече
не е заслужено и изглежда твърде ви-
соко за нас, когато има такова отно-
шение към журналист.

"Това не може да бъде толерира-
но. За първи път Горанов призна за-
що управляващите намалиха партий-

ÁÑÏ èñêà áåçïëàòíè ëåêàðñòâà çà äåöàòà è ÄÄÑ îò 9% çà ìåäèêàìåíòèòå
първите места по доплаща-
не на лечение в европейски
мащаб.

Анна Славова коментира
и проблемите на сегашната
детска болница, която е
единствената в страната.
"Тази болница не разполага
с отделение по образна ди-
агностика. Там няма нито
скенер, нито ядрено-магни-
тен резонанс. Това означа-
ва, че много деца биват пре-
насяни в студ и сняг по ули-
ците в колички до съседна-
та болница, за да им бъде
направено определено изс-

ледване. Това е немислимо
в 21. век", каза народната
представителка.

Относно изграждането на
новата детска болница в ста-
ра сграда, Славова отбеля-
за, че са отпуснати 100 ми-
лиона за възстановяване на
сградата, за да стане детс-
ка болница и отделно Здрав-
ното министерство канди-
датства пред ЕС за още 100
млн. Тя обясни, че по раз-
чети една нова детска бол-
ница може да излезе около
50 млн. лв. "Отправих запит-
ване към Министерството на

здравеопазването да се пре-
достави докладът за състо-
янието на тази сграда, тъй
като имам информация, че
има множество проблеми в
конструкцията й, и е почти
невъзможно дострояването
й. Въпросът ми към здрав-
ния министър е - защо вмес-
то да се изгради напълно но-
ва болница за много по-мал-
ко средства, той продължа-
ва да настоява детската бол-
ница да бъде в стара сгра-
да, на която първата й коп-
ка е направена през 1976 г.",
попита Анна Славова. ç

търговски дружества", заяви
по БСТВ народната предс-
тавителка от "БСП за Бълга-
рия" Анна Славова.

Тя разказа и за другите
два основни приоритета на
левицата в здравеопазване-
то. "От БСП настояваме за
безплатни лекарства за
всички деца до 14-годишна
възраст. Ние сме в дълг към
нашите деца", обясни Сла-
вова. Тя изтъкна и другото
искане на БСП - за намаля-
ване на ДДС върху лекарст-
вата на 9%, като подчерта,
че страната ни е на едно от
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îò Çàêîíà çà ãîðèâàòà

Земеделските произво-
дители ще бъдат изключе-
ни изцяло от разпоредби-
те на Закона за админис-
тративното регулиране на
икономическите дейности,
свързани с нефт и про-
дукти от нефтен произ-
ход, наричан накратко
Закон за горивата.Това
реши вчера правителство-
то, след като одобри
законопроект за измене-
ние и допълнение на
закона. Така регистраци-
онните режими - нацио-
налният и персоналните,
ще важат единствено за
търговците на горива, но
не и за земеделските
производители, които
имат свои бази за зареж-
дане на селскостопанска-
та техника.

"С одобрения проект на
закона ще се облекчат

Ðåãèñòðàöèîííèòå ðåæèìè íÿìà äà
âàæàò çà çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè,
à åäèíñòâåíî çà òúðãîâöèòå íà ãîðèâà

изискванията за регистра-
ция, сред които отпадане
дейността по временно
съхранение или зарежда-
не от земеделски стопа-
нин, намаляване на изис-
куемия праг за капитал
или активи, както и нама-
ляване размера на обез-
печението", допълниха от
пресслужбата.

Прецизират се общите
и специалните условия за
всички дейности, както и
необходимите документи
за регистрация, се отбе-
лязва в съобщение на
пресслужбата. Според
информацията направени-
те изменения и допълне-
ния ще допринесат за
ясното и точно прилагане
на закона. Те ще помогнат
също да не се нарушава
конкурентната бизнес
среда на пазара на гори-

ва. Предложеният проект
на акт няма да окаже
въздействие върху дър-
жавния бюджет, подчерта-
ха от правителствената
пресслужба.

Законът за горивата
беше одобрен от Народ-
ното събрание през
лятото на 2018 г., като
имаше преходни периоди
и отлагане на пълното
приложение на новите
изисквания.

Последно на 9 октомв-
ри тази година парламен-
тът прие срокът за регист-
рация на търговците на

гориво, както и на земе-
делските производители,
които имат складове за
зареждане на селскосто-
панската техника, да се
удължи с още три месеца
- до 26 януари 2020 г.

Дотогава има достатъч-
но време гласуваният
вчера от правителството
проект за промени в
закона да бъде приет от
парламента и фермерите
окончателно да бъдат
освободени от допълни-
телните административни
тежести, свързани с
горивата. ç

Ако България наложи та-
ван на директни плащания до
100 000 евро, с редукция на
сумите над 60 000 евро, зе-
меделската карта у нас сил-
но ще се промени. В това е
убеден председателят на Съ-
юза на зърнопроизводители-
те в Пловдив Людмил Рабо-
тов. Ето какъв коментар нап-
рави той след дискусията в
Пловдив, организирана от фо-

Ë. Ðàáîòîâ: Ïðè
òàâàí äî 100 õèë.
åâðî ÅÊ ùå íè âúðíå
â 90-òå ãîäèíè

рума  Клуб Investor - Агро-
бизнес 2020, относно пред-
ложената общоселскостопан-
ска политика в ЕС в периода
2021-2027 г.:

"За мен е несериозно
предложението на ЕК за та-
ван до 100 хил. евро на ди-
ректните плащания в следва-
щия програмен период. А как-
во би било, ако МЗХГ не за-
щити нашите интереси? Не е
от значение самата сума ка-
то таван. Тази готова струк-
тура, която съществува към
момента - стопанствата, не
трябва да се нарушава. За-
щото ще се върнем пак към
периода веднага след 1989 г.,
когато се разтуриха АПК и
ТКЗС, и започна раздробява-
не на земята.

Тези 30 години период на
изграждане и на утвърждава-
не на фермите такива, както
са сега, и подобряване на
тяхната рентабилност, ще бъ-
дат безвъзвратно загубени.
Няма да има достатъчно ре-
сурс за инвестиции в техни-
ка, за закупуване на земя.

Ние, земеделците, много
добре работим с общините и
кметствата по отношение на
социалното подпомагане.
Подпомагаме кметства, чита-
лища, училища, детски гради-
ни. Винаги, когато се зададе
събор или празненство в се-
лата, кой друг да помогне ос-
вен земеделският производи-
тел?

Поддържането на крайпът-
ните ивици е една добра идея,
която може да се включи в
мерките срещу климатичните
изменения. Аз правя това не-
що - поддържам участъци
край пътя, но това струва па-
ри. Правя го на добра воля.
Ако тази дейност се запла-
ща, повечето земеделци ще
се заемат с нея. Може да се
помисли за залесяване пок-
рай пътищата, за създаване
на климатични пояси." ç

Министър Десислава Танева
представи позицията на България
относно запазване на преходна-
та национална помощ на среща
с бъдещия европейски комисар
по земеделие и развитие на сел-
ските райони Януш Войчеховски
в Брюксел. Това съобщи пресс-
лужбата на Земеделското минис-
терство. В рамките на срещата
двамата обсъдиха нивата на ди-
ректните плащания на държави-
те членки и възможността за
сближаване им.  Ресорният ми-
нистър запозна Януш Войчехов-
ски и със структурата на земе-
делския отрасъл и производст-
вото в страната ни. "Продължа-
ването на предходната национал-
на помощ би осигурило сигур-
ност и приемственост при пре-
доставянето на подкрепа на зе-
меделски стопани", отбеляза Де-
сислава Танева.

Тя обясни, че страната ни е
инициирала декларация, в която
призоваваме в регламента за
преходните правила на Общата
селскостопанска политика (ОСП)
да се включи възможността за
прилагане на Преходната нацио-
нална помощ. Идеята е тя да про-
дължи да се прилага до приема-
нето на правилата на новата ОСП.
Ресорният министър посочи, че
към документа са се присъеди-
нили Кипър, Чехия, Унгария, Пол-
ша и Румъния. По време на пос-
ледното заседание на Съвета на
ЕС по земеделие предложението
е подкрепено и от Латвия.

Министърът на земеделието
отправи официална покана към
бъдещия еврокомисар да бъде
гост на Празника на розата, който
се провежда традиционно в Ка-
занлък през юни. ç

Право на гласÇàñåãà: Ôåðìåðèòå îòïàäàò íàïúëíî
îò Çàêîíà çà ãîðèâàòà

Óáåæäàâàìå áúäå-
ùèÿ åâðîêîìèñàð
çà íóæäàòà îò
ïðåõîäíà íàöèî-
íàëíà ïîìîù
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Âëàñòòà ïàê ñå íàïðàâè
íà Äÿäî Êîëåäà

В началото на правител-
ственото заседание, "дока-
то медиите са още тук", пре-
миерът Бойко Борисов обя-
ви решение, с което се от-
пускат малко над 51 млн.
лв. за коледна помощ за
пенсионерите с най-ниски
пенсии. Тези средства ще
бъдат за сметка на прест-
руктурирането на разходи-
те и трансферите по цент-
ралния бюджет за 2019 г.
Добавките ще получат пен-
сионерите, на които пен-
сиите или сборът от пен-
сии, заедно с добавките за
декември, е в размер до
363 лв. включително, кол-
кото е линията за бедност
за 2020 г., уточни министъ-
рът на труда и социалната
политика Бисер Петков. По
думите му, по този начин
ще бъдат подпомогнати
над 1.2 млн. пенсионери.
За целта се отпускат над
51 млн. лева допълнител-
но по бюджета на НОИ.
Добавките ще бъдат полу-
чени с декемврийските
пенсии.

от 70 млн. лв. за строеж на
детски градини... Всички са
във възторг! Мисля, че то-
ва е прекрасно, което сме
направили", продължи да се
възхищава на коалиционни-
те решения министър-пред-
седателят.

Избликът на позитиви-
зъм бе по повод въпрос за
предстоящите протести на
синдикатите заради идеята
за орязване на обезщете-
нието за първия ден от от-
пуска по болест, която Бо-
рисов обяви, че отменя.
Премиерът заяви, че един-

ствените протести, които го
притесняват, са тези на хо-
телиерите в Гърция,"защото
толкова много българи, бол-
ни, отиват на почивка в пе-
тъка преди празници или не
се връщат, и се опасявам
в Северна Гърция да не се
вдигне масов протест на
хотелиери". Борисов завър-
ши обзора си на социал-
ните благини, които е оси-
гурило управлението му, с
констатацията, че бюдже-
тът за 2020 г. е "толкова
блажна пица, че чак е при-
теснително".ç

Áîðèñîâ îáÿâè,÷å  îòïóñêà ïî 40 ëåâà
ïîìîù íà 1 276200 íàé-áåäíè ïåíñèîíåðè

"Това го правим за осми
път. Това означава, че бли-
зо половин милиард са да-
дени повече за пенсионе-
рите по време на нашето
управление", обобщи Бори-
сов. Той припомни, че до-
година ще има увеличение
на пенсиите от 6.7%. Освен
това в новия бюджет е взе-
то решение минималната
пенсия да стане 250 лв. "То-
ва означава, че програма-
та на ГЕРБ и "Обединени
патриоти" се изпълнява на-
пълно", заяви премиерът.

Още по самодоволен бе
министър-председателят то-
зи вторник, когато изгово-
ри куп хвалби за водената
от коалицията социална по-
литика. "Синдикатите са във
възторг, защото минимална-
та пенсия става 250 лв. От-
колешна мечта!", възкликна
премиерът пред журналис-
ти по време на обиколка на
строителството на обходния
път на Габрово. "Това реше-
ние, което взехме, да под-
помогнем децата за такси-
те за детски градини и фонд

Магазин в Пловдив
опитва да привлече

клиенти с реклами за
отстъпки за предстоя-

щия "черен петък".

Български граждани, които имат
публични задължения, няма да мо-
гат да напускат границите на Ев-
ропейския съюз с повече от 30
хил. лева в себе си. Това пред-
виждат промени във Валутния за-
кон, които министрите одобриха,
съобщи правителственият пресцен-
тър. Ограниченията, които сега се
записват в закона, са залегнали и
в европейското законодателство.
Според разпоредбата, с която мит-
ническите органи трябва да осъ-
ществяват ефективен валутен кон-
трол, пренасяните парични средс-
тва не трябва да превишават 30
хил. лева или тяхната равностой-
ност в друга валута през граница-
та на страната за трета страна,
когато митническите органи по слу-
жебен път са получили информа-

Äëúæíèöè íÿìà äà ìîãàò äà íàïóñêàò Áúëãàðèÿ ñ íàä 30 õèë. ëåâà

ция за наличието на публични за-
дължения на лицето.

Предвижда се уеднаквяване на
определената законова компетент-
ност по установяването на нару-
шения на Валутния закон, както на

външната, така и на вътрешната гра-
ница. Митническите органи по гра-
ницата на страната ще контроли-
рат и пренасянето през границата
на благородни метали и скъпоцен-
ни камъни и изделия със и от тях.

При нарушение, митническите
органи ще съставят актовете. Въ-
вежда се дефиниция за "укрит"
предмет и законови промени за
отнемане в полза на държавата на
цялата недекларирана сума. Пред-
вижда се адекватно определяне на
размера на глобата, като тя ще
бъде част от размера на стойността
на предмета на нарушението.

Според изменение в закона,
ако благородни метали или скъ-
поценни камъни не бъдат декла-
рирани, то глобата ще бъде в раз-
мер на една пета от стойността на
недекларираните предмети. Кога-
то недекларираният предмет е ук-
рит по специален начин, наказа-
нието да е глоба в размер на една
четвърт от стойността на укритият
предмет. ç

Въвеждането на системата
"Бонус - малус" за "Гражданс-
ка отговорност" на автомоби-
листите ще бъде на два етапа
и фактически ще влезе в сила
от 2021 г. От догодина ще тряб-
ва да започне отчитането на
нарушенията, на базата на ко-
ито ще се формира цената на
задължителната полица. От
2021-ва ще трябва да е ясна
и методологията, по която те-
зи нарушения ще бъдат изпол-
звани за крайното определяне
на стойността на полицата.

Системата "Бонус - малус"
позволява водачите без нару-
шения на пътя да плащат по-
евтина "Гражданска отговор-
ност", а нарушителите - скъпа
застраховка. Първият проект на
системата, изготвен от коми-
сията, срещна остро общест-
вено неодобрение. "Категорич-
но "Бонус - малус" системата
има пряка връзка с поведени-
ето на шофьорите. Така е във
всички държави, където тя се
прилага. Водачите стават по-
дисциплинирани, защото освен
санкцията, която търпят от път-
ната полиция, вече имат и по-
скъпа застраховка". Това каза
пред БНР Владимир Тодоров -
председател на Асоциацията на
пострадалите при катастрофи.
Той обясни, че генералната
идея е, че има индивидуален
коефициент, който определя
цената на застраховката "Граж-

данска отговорност", спрямо
поведението на шофьорите.

В проекта се въвежда спи-
сък на хората, които управля-
ват дадения автомобил, който
да се посочва от собственика,
и на базата на индивидуални-
те коефициенти на всички, ко-
ито управляват автомобила, да
се прави един среден коефи-
циент за него. Това е положи-
телен подход, каза Тодоров в
предаването "12+3" по програ-
ма "Хоризонт".

Той посочи, че нарушения-
та на предишния собственик на
колата няма да се прехвърлят
на новия собственик. По ду-
мите на Владимир Тодоров об-
съжданията на системата "Бо-
нус - малус" ще са в продъл-
жение на година, което дава
възможност "да се изправят
кривиците".ç

"Áîíóñ -
ìàëóñ"
ùå èìà
îò 2021 ã.

Снимка
Пресфото БТА
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Travel Expo е изложение за турис-
тически услуги и продукти с ексклу-
зивни оферти и намаления за по-
сетителите. Туристическа агенция
КООП Холидейс, съвместно с хоте-
лите, работещи под марката КООП -

Вашето място за почивка, са изгот-
вили специални оферти, които ще се
предлагат само и единствено в дните
на изложението. Елате на щанда на
КООП Холидейс на 29 и 30 ноември
в Националния дворец на културата

и се възползвайте от възможността
на място да договорите изключител-
но изгодни условия за следващата
си ваканция на море, на планина или
в града, като гости на кооперативни-
те хотелски комплекси.

Специализирана болница
за рехабилитация Здраве,

гр. Банкя,
5 дни от 193 лв.

на човек

Туристическа агенция
КООП Холидейс: 02 426 91 69,

info@coopholidays.bg,
www.coopholidays.bg

Ексклузивни оферти 2020 само за посетители
на изложението ТРАВЕЛ ЕКСПО 29-30.11.2019 г.
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"Общинските съветници
от групата на "БСП за Бъл-
гария" със съжаление конс-
татираме, че познатите ло-
ши практики на управлява-
щите в Столична община за
вземане на важни решения
на "тъмно", зад гърба на Сто-
личния общински съвет, про-
дължават и в новия мандат",
се казва в Декларация на
БСП-София. В нея също та-
ка се подчертава: "Демонст-
рираните намерения на ГЕРБ
и на кмета Фандъкова за
промяна в стила и начина
на работа, остават само пре-
дизборни обещания.

В понеделник, 18 ноемв-
ри, новоизбраните столични
общински съветници бяха
посатвени в нелепата ситуа-
ция да научват от медиите
за подадената оставка на из-
пълнителния директор на
"Топлофикация - София" ЕАД
инж. Кремен Георгиев и за
назначаването на Алексан-
дър Александров за нов из-
пълнителен член на Управи-
телния съвет на дружество-
то. Всеизвестно е, че това
общинско дружество, имащо
определящо значение за

"Перник е на воден режим вече почти 48 ча-
са, но за съжаление първите стъпки, които ВиК
операторът трябваше да предприеме по въвеж-
дането му не са добри, защото разходът на вода
от язовир "Студена" не е намален". Това заяви
кметът на Перник Станислав Владимиров пред
БТВ. Той добави, че намаляването на разхода на
питейна вода е основното при въвеждане на та-
къв режим, защото с намаляването на отока се
цели в  язовира да има вода, която да бъде оси-
гурена на перничани до месец април. Той комен-
тира, че ВиК дружеството не е направило така,
че Перник да има вода във времето, което е за-
дадено и да се ограничат разходите и потребле-
нието на вода. "Ако продължаваме така, ще има-
ме вода още два месеца и това е поредната чер-
вена лампа, която светва за неправилни дейст-
вия от страна на водното дружество", категори-
чен бе Станислав Владимиров.  Кметът на Пер-
ник добави, че днес е имало съвещание в общи-
на Перник за текущи проблеми и зимното почис-
тване и единственият отсъстващ е бил управите-
лят на ВиК, който дори не е изпратил свой пред-
ставител, въпреки че това е тема не само за
Перник. "Никой не дойде да обясни какви са пър-
вите стъпки  по плана, който начертахме минала-
та сряда. Имаше желание в рамките на няколко
дни да имаме информация, но след една седмица
аз все още нямам такава нито за това дали вода-
та в язовир "Долна Диканя" е годна, нито по дру-
гите важни въпроси", обясни Владимиров.

Станислав Владимиров коментира още, че
първите червени лампи, че притокът на вода към
язовира е далеч по-малък от разхода, са още от
началото на тази година. По думите му, вместо
МОСВ да ограничи разхода на вода от язовир
"Студена", до миналия месец той е бил констан-
тен. "Водата се е пилеела, въпреки че е имало
индикации за бъдещ проблем. Защо въпреки не-
достатъчния приток толкова много време е раз-
ходвано еднакво количество вода?  Преди по-
вече от два месеца зададох въпрос на министър
Петя Аврамова в тази посока. Тогава водата в
язовир "Студена" беше под 10 млн. кубика и
обясних, че ако този период продължи, ще из-
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осигуряване на отоплението
на по-голямата част от сто-
лицата, се намира в състоя-
ние на фактически фалит, ка-
то само през последната го-
дина е натрупало над 115
млн. лв. нов дълг към "Бул-
гаргаз" ЕАД. Кадровите про-
мени под формулата "остав-
ка по лични причини" се ут-
върди като трайна, удобна,
но вредна и порочна прак-
тика в управлението на Сто-
лична община, оглавявана от
кмета Фандъкова. Тя не раз-
крива проблемите и не ги ре-

шава, а цели единствено да
прикрива лошото управле-
ние и да предотвратява но-
сенето на отговорност.

Във вторник, 19 ноември,
на сесията на СОС общинс-
ките съветници от групата на
"БСП за България" поисках-
ме обяснение за настъпили-
те кадрови промени в "Топ-
лофикация - София" ЕАД, но
нямаше кой да даде такива,
тъй като кметът Фандъкова
блестеше с отсъствието си.
Стара традиция, но в нов
мандат, за да не отговаря на

неудобни въпроси.
Ето защо ние, общински-

те съветници от групата на
"БСП за България", настоя-
вахме по време на сесията
във вторник, настояваме и
сега да бъдат свикани спеш-
ни заседания на три от пос-
тоянните комисии на СОС,
имащи пряко отношение към
дейността на "Топлофикация
- София" ЕАД - по "Инже-
нерна инфраструктура и
енергийно планиране", "Ико-
номика и собственост" и
"Финанси и бюджет". На те-

зи заседания да бъдат изс-
лушани членовете на Над-
зорния и на Управителния
съвет на дружеството относ-
но причините за кадровите
промени и готовността на
дружеството за настъпва-
щия отоплителен сезон. Ще
настояваме да бъде напра-
вен финансов одит, с чийто
резултати да бъдат запозна-
ти и общинските съветници.
Също така да бъде даден ход
за реализиране на решени-
ето на СОС за търсене на
международен консултант,
който да предложи модел за
управление и развитие на
"Топлофикация - София" с
цел оздравяването му.

Настояваме да бъде спа-
зен законът и СОС своев-
ременно да вземе решение
за провеждане на конкурс
за избор на ръководни ор-
гани на "Топлофикация - Со-
фия" ЕАД, като бъде прек-
ратена вредната практика за
назначаване "до конкурс".
До провеждането на такъв
конкурс така и не се стига,
а временно назначените по-
дават оставки "по лични при-
чини".

Полиция спря протестиращи да линчуват директора на дружеството
"ВиК" Иван Витанов. Това стана по време на протеста в Перник,
който се провежда пред сградата на водната компания, предава
zapernik.com.
В същото време кметът на града Станислав Владимиров е на среща
в София с министъра на регионалното развитие и благоустройство
Николай Нанков, който е зам.-министър, но в момента изпълнява
функциите на министър.
 "Много ми е интересно, защо ВиК дружеството не казва къде са
парите от ремонта, който е трябвало да се извърши на стената.
Това отношение е престъпно към нас и децата ни. Ние искаме отго-
вори", каза протестираща жена.
"Не вкарат ли някой в затвора и не се ли реши откъде вода да се
вкара, тук ще стане хуманитарна криза. Положението е страшно",
каза протестиращият Георги Лазаров.
Представител на "ВиК" слезе пред митингуващите и се опита да
говори, но хората го освиркаха и казаха, че искат да слезе дирек-
торът. Медиите наобиколиха човека, който заяви, че директорът
казал да се излъчат представители, които да се качат при него, но
хората поискаха той да слезе при тях.
След минута стана страшно. Хората започнаха да се бунтуват и да
влизат в сградата на ВиК. На стълбите полицаи излязоха и с телата
си запушиха входа. Протестиращите се възмутиха. Питаха полицаи-
те дали и те имат вода.
В крайна сметка трима представители се качиха при директора Иван
Витанов, въпреки че част от протестиращите не бяха съгласни.
Медии не бяха допуснати до срещата.
Певицата София Георгиева крещи от тълпата: "Затвор за Вяра Це-
ровска (бивш кмет от ГЕРБ) и Ирена Соколова (областен управител
и председател на ГЕРБ-Жени). Защо се даваше вода на "Стомана",
всички знаем на кой е собственост".

Ïðîòåñòèðàùè ïîèñêàõà
çàòâîð çà óïðàâíèöè îò ÃÅÐÁ

паднем в кризата, в която сме в момента. За
съжаление, мерки не бяха взети навреме", до-
бави кметът на община Перник. Той обясни, че
има добра комуникация с премиера, но надолу
по веригата има проблем. "Утре имам среща
със зам.-министър Николай Нанков и се надя-
вам да получа по-конкретна информация за всич-
ко, което бяхме начертали като действия и за
последващите стъпки, които трябва да предпри-
емем", обяви Владимиров. Той добави, че един-
ственото, което община Перник трябва да нап-
рави в тази ситуация, е да съгласува режима с
ВиК оператора. "Ние обаче предприехме бързи
стъпки, за да съгласуваме всичко с РЗИ, детски-
те градини, училищата и перничани", каза още
кметът на Перник. Той добави, че на областния
управител, МОСВ и всички отговорни институ-
ции трябва да се зададе въпросът защо толкова
късно се започват действия, които е трябвало
да бъдат направени много по-рано.

Във връзка с различни слухове за източване-
то на язовир "Студена" Станислав Владимиров
обясни, че липсата на достатъчно информация от
компетентните органи е довела до това в Перник
да има различни слухове - защо МОСВ е разре-
шило такъв оток от язовира и какво е направило
водното дружество в Перник, за да предотврати
кризата. "Това е въпрос, на който няма логичен
отговор. Затова в понеделник подадох сигнал до
прокуратурата и искам да разбера защо с дейст-
вията си ВиК операторът е довел Перник до тази
криза. Надявам се прокуратурата да влезе във
ВиК дружеството в спешен порядък и да направи
преглед на всички действия. Разчитам да се нап-
рави и обстойна проверка от изпълнителната власт
надолу по веригата, каквото е и желанието на
премиера", заяви Станислав Владимиров.  Той бе
категоричен, че очаква бързи и конкретни стъпки
от изпълнителната власт и ВиК и най-вече бързо
да  се разбере кой е виновен, защото, категори-
чен е той, виновен има. "В Перник има огромен
гняв, защото перничани не са виновни за това,
че някой не си е свършил работата и съгражда-
ните ми очакват най-накрая да има наказан за
цялата ситуация" заяви кметът на Перник.
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След като бизнес организациите и правителството
твърдят, че искат да се доближим до Европа -
ето им една европейска практика

Даниела ПЕНКОВА
От "Клуб 24 май"

През 2010 г. беше въведе-
но задължението за работо-
дателя да изплаща първите
три дни от обезщетението за
болест на своите работници,
а НОИ да започва изпла-
щанията от 4-тия ден
нататък. Съвсем очаквано
за българската реалност,
оттогава работодателите не
спират да се опитват да се
освободят от тази "тежест",
под предлог че това е била
само временна мярка.

По този повод Асоциаци-
ята на индустриалния
капитал в България (АИКБ)
през септември 2019 г.
предложи да се въведе
период на изчакване при
изплащане на болничните,
при който работниците да
не получават своите обезще-
тения в дните, непокрити от
НОИ. От АИКБ оправдават
тези си претенции, позова-
вайки се на "практиката в
Европейския съюз". Финан-
совият министър Владислав
Горанов им приглася,
повтаряйки, че "в две трети
от Европа е така".

След като миналата
седмица ГЕРБ и коалицион-
ните им партньори от
"Обединени патриоти" се
договориха първият ден от
болничните да не се запла-
ща вече от работодателите и
следователно работниците
да не получават обезщете-
ние за него, председателят
на АИКБ Васил Велев
коментира, че "тази мярка
не е достатъчно решителна".
И продължава: "Това пред-
ложение изобщо не е ориги-
нално. Във всички страни
от Южна Европа е така!".

Велев гарнира това си
твърдение с карта на Евро-
пейския съюз, в която са
отбелязани 14 държави с
неплатени първи болнични
дни и призовава: "Кажете
една страна от Южна
Европа, където не е така!".

Веднага ще ви кажем, г-н
Велев! С помощта на набор
от преводачи и юристи,
Инициативата "Хората
преди печалбите" направи
проверка, от която стана
ясно, че вашите и на ми-
нистър Горанов твърдения
не отговарят на реалността.
Нито "в две трети от Евро-

пейския съюз", нито "във
всички страни от Южна
Европа" е така.

Ще започна с уточнение-
то, че "период на изчакване"
е англосаксонски термин,
който определя момента, от
който осигурените лица
започват да получават
обезщетения от осигурител-
ните фондове. Но в течение
на годините в много от
държавите са приети разно-
образни правила, чрез
които този "период на
изчакване" бива заплатен от
работодателите, за да не
остават работниците без

покритие от осигурителните
рискове. Не всички работ-
ници са покрити от тези
правила, но в масовия
случай е така.

Нека видим страните, за
които АИКБ твърди, че
първите дни от болничния
не се заплащат. Става
въпрос за:

1. Швеция. Първите 14
дни пълната надница се
плаща от работодателя,
после от държавата. В карта
на АИКБ е написано, че не
се плащат от 1 до 90 дни.
Това обаче не се отнася за
наетите лица, а за самонае-

тите. Самоосигуряващите се
могат да изберат период, в
който да не получават
болнични, и съответно
плащат по-ниски осигуров-
ки. Това е политика за
намаляване на данъчно-
осигурителните задължения
за малките фирми.

2. Австрия. Работодателят
плаща 6 до 8 седмици на
100% и още 4 седмици на
50%. Ако болничният е
издаден за повече от 11 дни,
на работодателя се възста-
новява 50-75% от сумата,
която е платил.

3. Холандия. Принципът
е работодателят да плаща от
първия ден между 70 и
100% от надницата. Освен
това върху него лежи
тежестта при 2 години
непрекъснат болничен!
Всяка година излизат нови
правила, които постановя-
ват дали и каква част от
тези суми може да си възс-
танови. Законът обаче
допуска изключения, ако се
подпише договор да не се
заплащат първите до два
дни, но при условие в
същия договор да се предви-
ди допълнителен платен
отпуск.

4. Чехия. Работодателят
плаща първите 14 дни. До
1.07.2019 г. е плащал от 4-
тия до 14-ия ден, без първи-
те три, но вече плаща и тях.

5. Франция. Работодате-
лят плаща първите 3 дни,

На стр. 17

На стр. 17
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1. Не садете цветя, ако
често  отсъствате от дома.
Или пък си  вземете такива,
които издържат дълго време
на суша - например, няка-
къв вид кактус.

2. Ако ви предстои по-дъл-
го отсъствие от дома и има-
те засадени растения, пос-
тавете една мокра гъба вър-
ху пръстта в саксиите. Цве-
тята постепенно ще смучат
от влагата и няма да изсъх-
нат, докато ви няма.

3. Цветята не обичат да
стоят на течение, затова до-
като проветрявате помещени-
ето, ги поставете в ъглите.

 4. Поливайте сутрин или
вечер, но никога на обяд, с
престояла, не прясна и не
много студена вода. Как да
разберете дали е време да по-
леете? Опитайте да си пъх-
нете пръста в почвата - ако
не успеете, значи е прекале-
но суха.

5. Ако искате да осигурите
оптимална среда за растеж на
влаголюбивите растения,
поставете саксията в друг, по-
голям и водонепропусклив
съд. Запълнете междинната
празнина с торф и мъх и след
това полейте обилно.

6. Другият вариант е да
напълните подложната чи-
нийка с измит чакъл, едър
пясък и камъчета, които да
покриете почти догоре с во-
да. Разположете саксията с

Вероятно мислите, че е
достатъчно да почистите в
дома си и че събралата се
по-листата на цветя прах, е
безобидна. Тази заблуда мо-
же да ви доведе до по-голе-
ми проблеми с домашната
градина. Ето защо е важно
да почистваме листата на
растенията и как да го пра-
вим най-ефективно:

Слоят прах върху листа-
та на вашите стайни расте-
ния е опасен за тяхното
здраве, тъй като блокира дос-
тъпа на слънчевата светли-
на и намалява способност-
та им да  фотосинтезират.
Както всички знаем  чрез фо-
тосинтеза растенията си на-
бавят много полезни вещес-
тва и без нея те ще загинат.

Редовно почистваните
растения фотосинтезират
ефективно и са устойчиви на
болести и нападения от вре-
дители. Ето защо е важно
да отделяте грижа и за лис-

25 съвета за отглеждане на цветя

растението отгоре, като вни-
мавате дъното да не е в пряк
контакт с водата, иначе поч-
вата ще се пренапои и ко-
рените могат да загният.

7. За да съхраните по-дъл-
го висящите растения, по-
тапяйте ги периодично в
хладка вода.

8. Ако виждате, че расте-
нието се разболява, вземете
лупа и внимателно разгле-
дайте листата, стеблата и
цветовете за вредители.

Ñúâåòè îò áàáà
9. Ще получите много до-

бър тор, ако нарежете на
дребно банановите обелки и
ги смесите с пръстта.

10. Ако имате аквариум у
дома, не изхвърляйте стара-

та вода, използвайте я при
поливането на цветята - тя
стимулира растежа им.

11. Ако в почвата видите
червей, можете да сложите в
нея нещо метално, пример-
но един голям пирон (но не
ръждясал).

12. Друг вариант да се
отървете от досадния вреди-
тел е, като поставите в сак-
сията гнила ябълка. Скоро
той ще се премести в нея.

13. Против мушици и бу-
болечки забучете в пръстта
кибритени клечки с главич-
ките надолу, фосфорът ще ги
изгони.

14. Черупките от яйца са
с много богато съдържание
на калций, чудесен тор за ва-
шите бегонии или богоро-

дичната трева (медник). Нат-
рошете черупките на много
ситно и минимум веднъж на
три месеца ги добавяйте в
горния слой на пръстта.

 15. Утайката на кафето
също е чудесен тор, който
прави листата силни и здра-
ви.  Един или два пъти в
месеца разрохквайте пръст-
та с вилица, не по-дълбоко
от 2-3 см, за да не нараните
корените, и напръскайте със
студена утайка.

16. Напръсканите или по-
лети със студено кафе и че-
рен чай растения ще се из-
лекуват от листните въшки.

17. Прясното мляко е бо-
гато на ценни минерални ве-
щества и микроелементи.
Веднъж или два пъти в ме-
сеца поливайте цветята с
разтвор от една част мляко
и три части вода - така ще
стимулирате растежа им.

18. Листата на фикуса ще
получат хубав зелен цвят,
ако се забърсват с кърпа, по-
топена в топла бира. Лис-
тата боледуват - каква може
да е причината

19. Жълти листа - прека-
лено поливане, недостиг на
азот или светлина.

Решение: Наторете расте-
нието, преместете го на но-
во място, намалете честота-
та на поливане.

20. Накъдрени листа -
прекалено горещ въздух в

помещението, увреждане на
корените, суха туфа.

Решение: Сменете място-
то на саксията, пресадете в
друг съд.

21. Бледи листа - недос-
тиг на желязо и магнезий в
почвата.

Решение: Добавете желе-
зен хелат към водата, с коя-
то поливате растението.

Åñåíòà å âðåìå
22. От септември започва

подготовката на цветята в
сандъчетата и висящите кош-
ници за прибирането им у до-
ма. Сега е моментът да пре-
садите и разделите многого-
дишните рози. Вкоренете рез-
ниците от едногодишните бе-
гонии, здравец, копривка, ци-
ганче. Те могат да прекарат
зимата на слънчево място у
дома и от тях да се развият
нови растения напролет.

23. Съберете семената от
цветята, които се размножа-
ват сами (например на та-
гетиса). Изсушете ги върху
вестник. Запазете ги в хар-
тиен плик на сухо място.

24. В началото на есента
е задължително засаждане-
то на цъфтящите през про-
летта луковични - нарциси,
ириси, лалета, минзухари и
циклами.

25. Многогодишните цве-
тя трябва да се покрият с
торф.

Защо е важно да почистваме листата на растенията?
тата на своите домашни рас-
тения.

Колко често растенията
ви се нуждаят от почиства-
не?

Това зависи от чистотата
на въздуха в дома ви. Ако
жилището ви се намира в
близост до оживен булевард
или стоителен обект, то не-
изменно растенията ви ще
се нуждаят от по-често по-
чистване. Най-добрият на-
чин да разберете дали рас-
тението се нуждае от почис-
тване е да разтриете с пръс-
ти листата му. Ако можете
да почувствате или да види-
те слой прах, повече откол-
кото можете да издухате с ус-
та, то е време да ги почис-
тите.

Как правилно да почист-
ваме растенията?

Напръскайте цялото рас-
тение: най-лесният начин за
почистване на стайните рас-
тения е да ги преместите в

кухненската мивка и да ги
напръскате с вода.

Изпробвайте водата пре-
ди пръскане, за да сте си-
гурни, че е хладка. Както го-
рещата, така и студената во-
да може да нарани листата
на растението.

Ако вашите растения са
наистина замърсени, може-
те да ги напръскате със са-
пунена вода, като съотноше-
нието е 1/4 с.л. течен сапун
на 1 л вода.

Отстранете праха от вся-
ко листо поотделно: за рас-
тения, които са твърде голе-
ми, за да се движат, можете
просто да избършете листа-
та с влажна кърпа. След пър-
воначалното почистване, мо-
жете да помогнете на праха
да не се натрупва върху лис-

тата, като използвате мека
кърпа всеки път, когато по-
чиствате праха из къщата
си.

Избършете праха: някои
растения имат лепкави лис-
та, които просто не се под-
дават на лесно почистване.
В случай, че растението не
обича да бъде мокрено или
пулверизирано, нито един от
двата представени начина са
възможни. За такива расте-
ния използвайте мека чет-
ка, като четките за почист-
ване на гъби, за да можете
внимателно да отстраните
праха от листата.

Премахване на изсъхна-
лите листа: Докато миете ва-
шите растения, можете да от-
страните изсъхналите, кафя-
ви или жълти листа. Ако лис-

тът пада лесно, можете да
го махнете с ръце, в проти-
вен случай използвайте но-
жици. Никога не дърпайте
устойчивите листа на расте-
нието.

Можете също така да от-
режете кафявите върхове на
листата. Внимателно отсече-
те само сухите, кафяви мес-
та. Растението ви ще изглеж-
да по-естествено, ако след-
вате контура на листата при
рязането.

Почистете саксията на
растението: Тъй като пола-
гате толкова усилия за по-
чистването на растението,
редно е да се уверите, че и
саксията, в която го отглеж-
дате е във форма. Ако солта
или минералите са образу-
вали бял слой от външната
страна или ръба на саксия-
та, трябва да извадите рас-
тението и да я почистите
добре.

Измийте я с разреден раз-
твор от 1 част белина и 10
части вода. Почистете всич-
ки солени остатъци с твър-
да четка и изплакнете сак-
сията добре преди да върне-
те растението си в нея.

Първоначално работата
по поддържането на стайните
растения, може да ви се сто-
ри много, но скоро ще отк-
риете, че поддържащо почис-
тване не отнема толкова
много усилия, колкото пър-
воначалното, а резултатът
ще ви изненада приятно, за-
пазвайки стайните растения
в перфектно състояние.
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ЗА ДОМА11. ÂËÅÇ ÂÚÂ ÔÎÐÌÀ

Сезоните на мама
ÌÞÌÞÍ ÒÀÕÈÐ

Цяло лято не бях си ходил. Мама побърка
телефона.

Зарязах неотложните работи, които момен-
тално забравяме, когато ги загърбим, и тръг-
нах. Видях я отдалече - застанала пред вратни-
ка, прегърнала очуканата зелена тенджера, хра-
неше кокошките.

- Дойде ли си?
Тя остави тенджерата на земята, отри ръце в

престилката и ме прегърна. Беше се състарила
още повече. Тежко преживяваше смъртта на ба-
ща ми и раздялата с децата. Непрекъснатият
непоносим труд беше издълбал дълбоки бразди
по мургавото й лице.

За да не види влагата в очите ми, обърнах се
настрани.

Бедни са родопските села - колкото е красиво
наоколо, толкова са и бедни. Откак свят свету-
ва, хората тук водят жестока битка за хляба.
Всеки ден. Всяка нощ. Денонощно.

Но жените са наистина за оплакване. Пове-
чето от мъжете са постоянно на гурбет. Които
останат на село, работят каквото намерят. Зато-
ва повечето им време минава в селската кръчма
и кафенето.

Еднотипните и еднооб-
разни упражнения често из-
моряват хората и те се от-
казват от спорта. Ако слу-
чайно и вие сте попаднали
в тази група, а имате нуж-
да от активно раздвижва-
не след коледно-новогодиш-
ните празници, пробвайте
нещо по-динамично и разно-
образно. През януари ви
предлагаме да се включите
в тренировките по Body
Pump. Те са предназначени
за активни и енергични хо-
ра и имат за цел бързото
влизане във форма.

Програмата е измислена
през 1991 година от Филип
Майлс, собственик на ново-
зеландската компания за
фитнес и танцови програми.
Основната му идея тогава
била да вкара мъжете в за-
лите за аеробика, които до
този момент били запазена
територия само за жените.
Оказало се обаче, че и неж-
ните дами проявили инте-
рес към Body Pump, защото
нямали нищо против да до-
бавят малко тежести към
подскоците.

Най-общо казано, този
спорт съчетава фитнес ае-
робиката с вдигането на те-
жести. Полът и възрастта са
без значение, стига човек да
е атлетичен по природа. За-
ниманията са групови и под
съпровода на ритмична
музика, която да поддържа
темпото на тренировката.
Натоварването е интензив-
но и обхваща всички мус-
кулни групи. Това са основ-
ните характеристики на те-
зи базови упражнения за из-
вайване на фигурата. И точ-
но те ги правят предпочи-
тани от много боди билдъ-
ри (маниаци на тема фит-
нес).

По време на тренировки-
те се използват леки щанги
(максимум до 20 килограма)
или гирички (добре е тегло-
то им да е 2 или 3 килогра-
ма). Необходима е също та-
ка степ платформа. Преди да
влезе в залата, човек трябва

Родопските жени носят на гърба си суровата
тежест на живота. Буквално и дословно. И не
"носят", а буквално "мъкнат". Преди още да на-
вършат тридесет, кръстът име се прегърбва, че-
лото им се набраздява, а дълбоко в кротките им
очи се чете безнадеждност.

За родопските жени всички сезони са еднак-
ви.

Да стане преди слънцето, да приготви закус-
ка на многобройното семейство, да отиде в обо-
ра, да изхвърли тора и нахрани добитъка, да
издои кравите…

После овцете, козите, кокошките. После гра-
дината, съдовете, метлата, яденето. После да по-

могне на съседката, да доплете фланелата или
чорапите, да разчепка вълната, да вземе от дядо
Реджеп поправената совалка на стана, да стоп-
ли вода за ператника, че от цяла седмица пране
се е събрало, да…

Ако не е тютюнево време, тръгва към гората
- да се берат боровинки, да се нацепи боринът,
някоя гъба да се тури в торбата, дърва за зима-
та да се струпат, да се обърне сеното, да се събе-
ре, да се пренесат дървата, да се подредят под
стобора, да се преситят боровинките, да се степе
останалата вълна, да…

С очите си съм гледал всеки ден цвета на
мъката. Не казвайте, че просто лицето й е мур-
гаво!

Смрачава се. Децата са нахранени. Кравите
са издоени. Кокошките са прибрани. Червените,
сините, зелените, белите, виолетовите, жълтите,
кафявите, оранжевите кичури вълна са се пре-
върнали в халище. Ръкавите на новата ми блу-
за са пришити.

Нощта мята тъмносинята си вълна.
Нозете парят. Дланите са изтръпнали. Ста-

вите болят. Кръстът не се усеща. Очите се зат-
варят.

Утрешният ден ще е като днешния.
Животът на мама се състои от един ден.
- Какво ти има, чедо? Добре ли си?
Каквото и да има, вече го няма.
Наведох се към ръката й.

Ваем тяло на Аполон с щанги и аеробика
Заниманията не се препоръчват на хора с разширени вени и проблеми със ставите

да се е снабдил с удобен
спортен екип, маратонки и
добро настроение. В себе си
трябва да има и бутилка с
минерална вода.

Самата програма е с про-
дължителност от 45 до 60 ми-
нути максимум, като различ-
ните серии са разделени от
кратки почивки. Идеята е
през определен период от
време да се понижава чес-
тотата на пулса, за да не се
претовари сърцето. Музика-
та е един добър ориентир за
това, т.е. тя е нещо като на-
вигатор.

Добре е да се знае също,
че всяка тренировка започ-
ва с леко загряване - раз-
лични упражнения за гър-
ди, гръб и корем, клекове и
разтягане. Мускулните гру-
пи се тренират винаги в
един и същи ред. Много важ-
на е и стойката по време на
изпълнението на упражне-
нията - тя трябва да е изп-
равена, с изпънат гръбнак
и рамене назад, като самото
тяло е леко приведено нап-
ред.

Програмата е замислена
така, че да натовари всички

основни мускулни групи.
Нищо не остава подценено.
Може би затова Body Pump
е толкова успешен по цял
свят. Упражненията поддър-
жат цялото тяло и човек ня-
ма нужда от други спортни
занимания. За един час ак-
тивна тренировка се изгарят
между 660-700 калории. Но
загубата на теглото не е
единственият плюс на тази
програма. Тя е идеална и за
хора, които искат да пови-
шат силовата си издръжли-
вост, да тонизират организ-
ма си и да увеличат мускул-
ната маса.

При редовни тренировки
се засилва метаболизмът, ко-
ето от своя страна води до
стопяване на подкожните
тлъстини. Упражненията се
препоръчват също така на
предразположените към ос-
теопороза дами, защото та-
ка те повишават издръжли-
востта на костната си сис-
тема. Естествено, за да има
ефект, те трябва да започ-
нат да спортуват много пре-
ди влизането в менопауза и
да не се отказват от спорту-
ване с напредването на въз-

растта.
Body Pump е забранен

единствено за хора с разши-
рени вени, проблеми с гръб-
начния стълб и травми на
коленете, глезените и тазо-
бедрените стави.

Тази програма е един от
най-бързите начини да се

влезе във форма, тъй като
натоварва всички основни
мускулни групи с клекове,
преси и тежести. Една тре-
нировка съдържа 8 упраж-
нения за отделните мускулни
групи, като всяко се изпъл-
нява под звуците на специ-
фична музика.

Оформяме секси дупе с Body Step
Това е една от най-добрите тренировки със степер,

чиято цел е да се изгарят максимално много калории,
като се оформят бедрата и дупето. Body Step всъщност е
разновидност на програмата Body Pump. При нея спор-
туващите използват специална степ платформа и гирич-
ки от по 2 килограма. Упражненията се радват на голя-
ма популярност сред дамите, тъй като не се използват
тежките щанги, както е в другите тренировки. В същото
време обаче ефектът е поразителен - дупето става секси,
а бедрата стават като на знойна амазонка.

Сред останалите разновидности на програмата, съз-
дадена от Филип Майлс, са Body Attack (тренировки,
които включват упражнения за бързина и сръчност, за
да се повиши тонусът на тялото), Body Combat (упраж-
нения, които включват ритници и удари от каратето,
бокса, таекуондото и т.н.), Body Balance (комбинира дви-
жения от тай-чи, йога и пилатес за подобряване на ба-
ланса), Body Jam (забавна кардио тренировка под фор-
мата на танцови упражнения) и Body Vive (лека трени-
ровка с ластици и топки за подобряване на тонуса с
минимално натоварване на ставите).
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Здравето на гърдите се
пренебрегва масово, докато
не възникне някакъв по-се-
риозен проблем. Тази област
от тялото е натоварена с
мощни сексуални асоциа-
ции, които понякога пречат
на дамите да се погрижат
адекватно за гърдите си. Те
се притесняват да се събле-
кат, независимо дали става
дума за рутинен преглед (при
търсенето на бучки или кис-
ти), за диагностични тесто-
ве, или за хирургични про-
цедури. За жалост всеки път,
в който лекарят помоли ед-
на жена да си свали блузата
и сутиена, тя изпада в стрес
или изпитва повишено без-
покойство.

Все още има малко науч-
ни изследвания върху това
как точно действат масажи-
те върху гърдите. Все пак от
наличните данни става яс-
но, че голяма част от проб-
лемите в тази част на тяло-
то могат да бъдат предотв-
ратени чрез мануалната те-
рапия. Освен това няма зна-
чение дали дамата сама раз-
мачква гърдите си или тър-
си сертифициран масажист
за целта, ефектът е порази-
телен.

Според учените масажът
на гърдите повишава цир-
кулацията на кръвта и лим-
фата, снижава риска от ув-
реждане на тъканта (обра-
зуването на тумори, кисти и
мастни бучки), облекчава
болката в раменете, подоб-
рява позата и движението в
горната част на тялото. Но
това не е всичко - тези чис-
то физически подобрения мо-
гат да осигурят огромни пси-
хологически и емоционални
ползи за жените.

Êàê ñå ïîäîáðÿâà
ëèìôîòîêúò?

Гърдите често са притис-
кани от сутиена с подплън-
ки или някакво стегнато
спортно бельо. За съжаление
това силно ограничава дви-
жението на кръвта и лим-
фата, т.е. тъканите в тази
част на тялото са сериозно
лишени от хранителни ве-
щества и най-вече от лим-
фоцити, които се борят с раз-
личните заболявания. Ето
защо не е изненадващ фак-
тът, че дамите, които носят
стегнати сутиени със заби-
ващи се в плътта банели, са
значително по-предразполо-
жени към рак на гърдата.

Специалистите уточняват,
че за разлика от кръвта, ко-
ято се изпомпва от сърцето,
лимфата няма собствена
помпа и се задвижва благо-
дарение на мускулните сък-
ращения или чрез ръчен на-
тиск. Проблемът е, че гър-
дите нямат собствена муску-

Няколко ценни съвета
� Добавяйте етерични масла към масажното олио.

Подходящи за целта са канела, тамян, мащерка, цитру-
сови плодове, римска лайка и куркума. Всички те ще
направят процеса още по-приятен и лечебен.
� Комбинирайте различните естествени аромати с ко-

косово масло, за да си осигурите още по-добър ефект от
масажа. Избягвайте синтетичното олио и другите съм-
нителни химикали. Правило е, че след като дадено нещо
не е добро за ядене, значи не е подходящо и за нанасяне
върху кожата.
� Избягвайте стегнатото бельо и изхвърлете всеки

сутиен, чиито банели се забиват под мишницата. Жени-
те с по-малки гърди, които имат нужда от специални
подплънки, са по-застрашени от рак на гърдата. Така че
най-добре е те просто да не носят сутиен. Ако сте от
дамите, които не могат да си представят да ходят без
сутиен, то тогава е задължително вечер да масажирате
гърдите си поне 10 мин.
� Преди да минете към редовно масажиране на гър-

дите си, идете при личния си лекар и се консултирайте с
него. Колкото и притеснително да е това, той в крайна
сметка ще прецени най-точно дали имате нужда от тако-
ва размачкване, или не.

Масажът на гърдите е важен
за дамите над 40
Процедурата подобрява кръвообращението и лимфотока,
като прави тъканите много по-еластични и здрави

латура, тъй като те са със-
тавени предимно от мастна
тъкан. Така че остава единс-
твеният възможен вариант
- масаж с ръце. Именно той
подобрява циркулацията на
лимфата. Нежното размачк-
ване подпомага изчистване-
то на лимфните канали и по-
добрява кръвообращението.

Ìîæå ëè äà ñå
èçïðàâè ñòîéêàòà?

Терапевтичният масаж на
гърдите, освен че подобрява
движението на кръвта и лим-
фата, води до отпускане на
тъканите в областта на гръд-
ния кош, раменете и шията.
За тази цел има цяла серия
от дълбоко тъканни масаж-
ни техники, движения, ди-
шане и разтягане, които се
комбинират в зависимост от
общото здравословно състо-
яние на всяка дама.

Независимо дали гърди-
те са здрави, или дамата ве-
че е оперирана заради ту-
морно образувание, лекото и
нежно размачкване може да
се превърне в мощно по-
мощно средство за поддър-
жане на еластичността на
гърдите и изправянето на
стойката.Освен това то ще
направят скованите рамене
по-подвижни, а болката в
гърба ще изчезне.

Êàêâî äà
î÷àêâàìå?

Много жени обаче са из-
ненадани да открият, че те-
рапевтичният масаж на гър-
дите в специализиран цен-
тър всъщност почти не
включва директен контакт на
ръцете на масажиста и гръд-
ната тъкан на клиентката.
Всъщност при тази проце-
дура се изисква активно
участие на дамите, тъй като
терапевтът обикновено им
показва как да дишат пра-
вилно. От време на време
той съвсем леко притиска и
с въртеливи движения осво-
бождава съединителната тъ-
кан, която може да се е срас-
нала на места. Стегнатите
мускули под гърдата пък ле-
ко се отпускат и релаксират.
Всичко това води до осво-
бождаване на напрежението
в раменете и до намаляване
на болката в горната част
на гърба.

Възможно е терапевтът да
притисне и рязко да отпусне
дадена точка. Това се прави с
цел подобряване на лимфния
дренаж. Някои масажисти до-
пълват процедурата с техни-
ки и похвати от аюрведа. Та-
ка, освен лечебния ефект, се
освобождава част от енерги-
ята, която прави тялото стег-
нато и сковано. Постига се
баланс между духа и тялото,
което е безценно.

Êîãà íå
ñå ïðåïîðú÷âà?

Добре би било да се знае,
че дори дамите с напълно
здрави гърди трябва да се
консултират с лекаря си,
преди да се подложат на та-
къв масаж. В някои запад-
ни центрове дори молят кли-
ентките си да подпишат фор-
муляр за съгласие, преди да
получат желаната от тях
процедура. Това се налага от
факта, че този вид масаж
има известни противопока-
зания.

Например той не се пре-
поръчва при гърди, които са
оперирани или се подлагат
на лъчетерапия, тъй като тъ-
каните са много чувствител-
ни и не е редно да се трав-
мират допълнително с раз-
мачкване. Също така про-
цедурата не е подходяща за
жени с недиагностицирани
бучки, както и при всякакви
случаи на вътрешни и вън-
шни инфекции.

Въпреки че прегледът на
гърдите буди безпокойство у
дамите, преди да се подло-
жат на масаж, те трябва да

се консултират с личния си
лекар. Ако той каже, че ня-
ма никакви противопоказа-
ния, тогава могат да започ-
нат с бавно и леко размачк-
ване на тъканите. Това е
най-удачно да се прави под
душ, докато човек се сапу-
нисва.

Êàê äà ñè ãî
íàïðàâèì ñàìè?

Всички дами, които се
притесняват от професионал-
ните терапевти, трябва да
знаят, че могат да си пра-
вят масаж на гърдата съв-
сем сами, докато са вкъщи.
Лекото размачкване на тези
тъкани трябва да се прави
ежедневно, за да е сигурно,
че гърдите ще са стегнати и
здрави. Както вече стана яс-
но, особено подходящо е то-
ва да се прави в банята, а
масажът да се комбинира с
топло-хладък душ.

Има много различни тех-
ники, но при домашни ус-
ловия масажът не е нужно
да е твърде сложен. Само
внимателно размачквайте
гърдите си с кръгови движе-
ния, като използвате сапу-
нена пяна, душ гел или олио
за тяло. Погалете с кръгови
движения първо едната, а
след това и другата си гър-
да, като не натискате твърде
силно. Всяко кръгово движе-
ние трябва да завършва под
мишницата, за да се разд-
вижи и лимфата.
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ЗА ДОМА13. ÊÚÙÀÒÀ

Домовете ни са пълни с
различни неща - едни са кра-
сиви и полезни, но други мо-
гат да се окажат повече от
опасни. Те обикновено са мас-
кирани като безвредни, но
в действителност могат да
станат причина за развити-
ето на тежки заболявания
- като рака например. Ето
най-опасните сред тях:

Çàâåñèòå çà áàíÿ
В тези иначе така краси-

ви и цветни винилови заве-
си всъщност се съдържат
множество токсични хими-
кали. Един от тях е поливи-
нилхлоридът, който има до-
казано отрицателно въздей-
ствие върху човешкото здра-
ве. Той е сред основните при-
чинители на ракови образу-
вания, твърдят група канад-
ски изследователи.

Учените открили, че тези
завеси отделят във въздуха
стотици токсични химикали,
които имат вредно въздейс-
твие върху здравето. При от-
варянето на новата завеса
за душ във въздуха се отде-
лят над сто летливи органич-
ни съединения, които могат
да провокират появата и
развитието на злокачестве-
ни заболявания.

След време миризмата от-
слабва, но регулярният кон-
такт с веществата, отделяни
от виниловите завеси, може
да доведе също така до драз-
нене на дихателните пъти-
ща, поражения на централ-
ната нервна система, черния
дроб и бъбреците. Завесите
трябва да бъдат заменени
със стъклен параван и във
случаите, в които човек има
главоболие, често му се га-
ди и губи координация в
движенията си.

Àðîìàòèçàòîðèòå
Повечето освежители за

въздух са канцерогени. В тях
се съдържат летливи орга-
нични съединения, което ав-
томатично ги превръща в
токсини. Има множество из-
следвания, които доказват, че
съдържащите се в тези про-
дукти химикали влошават в
пъти състоянието на астма-
тиците и трябва да бъдат из-
бягвани от тях. Освен това
те засягат репродуктивното
здраве.

Американски учени изс-
ледвали 1500 жени. Така те
установили, че най-голяма-
та заплаха за тяхното здра-
ве са ароматизаторите, след-
вани от аерозолните вещес-
тва в препаратите за почис-
тване на дома. В края на
проучването те открили, че
787 от представителките на
нежния пол са били с рак
на гърдата.

Ето защо учените съвет-
ват, ако не можете без аро-
матизатор, то най-добре е
той да е на основата на ес-
тествен аромат - например
за целта могат да се използ-
ват етерични масла.

Äåçîäîðàíòèòå
Намаляването на изпотя-

ването в различни зони на
тялото, като стъпала, под-
мишници и длани, може да
се постигне чрез различни
козметични средства. Най-
често употребявани в ежед-

Виновниците за рак вкъщи
Някои неща, които ни заобикалят вкъщи и са част от
ежедневието ни, могат да са опасни за здравето

невието са дезодорантите.
Оказва се обаче, че те съ-
държат няколко съставки, ко-
ито се свързват с развитие-
то на ракови заболявания.

Тези продукти са създаде-
ни, за да действат с часове,
и то директно върху човеш-
кото тяло. По този начин те
проправят път на вредните
химикали и ги пропускат
през кожата. Твърдението е
доказано от десетки проуч-
вания, последното от които
е направено от група холан-
дски учени.

Те проучили навиците и
проследили здравословното
състояние на 860 дами и 786
мъже, които използвали в
ежедневието си дезодоранти,
парфюми и други ароматизи-
ращи тялото козметични сред-
ства. След като изтекъл 10-го-
дишният период, те установи-
ли, че 34% от жените и 8% от
мъжете били с начален ста-
дий на рак на гърдата.

Основният виновник за
развитието на злокачестве-
ното заболяване е алумини-
ят, който се съдържал в де-
зодорантите против изпотя-
ване. Това вещество запуш-
ва порите и не позволява из-
потяване, но също така по-
пада в кръвта и води до
злокачествени изменения.

Àðîìàòíèòå ñâåùè
Те са навлезли широко в

ежедневието ни - служат за
украса, като акцент на ро-
мантично подредената маса
за вечеря или просто за ре-

лакс. Това, върху което не
се замисляме обаче, е дали
са толкова безвредни, кол-
кото и приятни?

Голяма част от свещите,
които купуваме на ниска це-
на, са изработени на базата
на нискокачествени стандар-
ти. Наличието на гама от
синтетични, потенциално
токсични материали в някои
от тези свещи може дейст-
вително да застраши здра-
вето ни. Въпреки привидна-
та им безопасност масово
разпространените ароматни
свещи са огромен източник
на замърсяване на въздуха
в помещенията и са почти
толкова вредни, колкото и
тютюневият дим.

Близо 40% от ароматни-
те свещи съдържат токсини,
твърдят от Комисията за за-
щита на потребителите. Спо-
ред получените данни от про-
ведените изследвания стана-
ло ясно, че в тях се съдър-
жат оловни фитили. Когато
човек бъде излаган дълго
време на олово, това води
до много здравословни проб-
леми - като когнитивни ув-
реждания, поведенчески
проблеми, хормонален дис-
баланс и дори ракови забо-
лявания на белите дробове.

Ñóõèòå øàìïîàíè
Подобно на свещите, в

повечето сухи шампоани се
съдържат огромно количест-
во токсични съставки. Пос-
ледните проучвания показ-
ват, че именно те са причи-

на за развитието на много
ракови заболявания. Пора-
ди това е най-добре да зала-
гаме на натурална козмети-
ка и природни рецепти за
разкрасяване.

Появата на пърхот е едно
от първите неща, които мо-
же да сполети използващите
сух шампоан. При едно про-
учване обаче станало ясно,
че 28% от хората страдат от
този незначителен страничен
ефект на неконтролираното
използване на сухия шампо-
ан. По-тежките усложнения
обаче включват множество
обриви и мехури по скалпа
вследствие на прахообразно-
то вещество. А най-тежките -
рак на кръвта.

Козметичните компании
съветват да се използва сух
шампоан до два пъти седмич-
но и да се измива обилно, с
цел да се избегне запушване
на порите на скалпа и нав-
лизането на вредни химика-
ли в кръвообращението.

Áîÿòà çà êîñà
Мненията за връзката

между цвета на косата и по-
явата на рак при хора, кои-
то се боядисват, са противо-
речиви. Въпреки това пове-
чето проучвания показват,
че високото съдържание на
химикали в боята за коса во-
ди до опасни странични
ефекти за организма.

Някои специфични ком-
поненти, открити в цвета на
косата, са показали канце-
рогенни свойства при тест-

ване върху животни. Това ка-
ра компаниите за производ-
ство на бои за коса да про-
менят формулата на някои
свои продукти още през 80-
те. Шведско проучване, обх-
ванало близо 45 000 фри-
зьори, показва, че те са из-
ложени на повишен риск от
рак на пикочния мехур за-
ради работата им с бои и
други химикали.

Резултатите от друго про-
учване пък сочат, че тези,
които боядисват коси на кли-
енти по 10 и повече години,
са изложени на по-висок
риск от рак на пикочния ме-
хур. Това ни кара да се за-
мислим, че техните клиенти
са още по-застрашени. Изс-
ледвания показват и че по-
продължителното боядисва-
не на косата може да при-
чини остра левкемия.

Според учените единстве-
но къната все още се смята
за природосъобразен начин
за промяна на цвета на ко-
сата, но вече малцина я из-
ползват.

Формалдехидът в ла-
ка за нокти повишава
значително риска от рак.
Той отговаря за втвърдя-
ването на лаковото пок-
ритие и отдавна е извес-
тен като мощен канцеро-
ген. Освен него, много
опасен е и толуолът - раз-
творител, осигуряващ
нормалното нанасяне и
предотвратяващ разслоя-
ването на лака.
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ЗА ДОМА14. ÏÎËÅÇÍÎ

Има цели серии с препа-
рати, които са добри съюз-
ници в борбата с безсъние-
то и ефективно подпомагат
заспиването. Но доколко те
влияят на едни или на дру-
ги, зависи от физиологията
и потребностите на всеки
индивид. Универсални таб-
летки не съществуват. Ето
защо, ако имате проблем с
нощния покой, най-добре е да
се консултирате със специа-
листи, преди да си купите
първия срещнат продукт в
аптеката.

Съществуват 3 основни
групи медикаменти за бор-
ба с безсънието. В първата
група са препаратите, които
се изписват от лекар и се
отпускат в аптеката само с
рецепта. Преди да предпи-
шат сънотворното, добрите
специалисти се съобразяват
както с конкретните симпто-
ми, така и с възрастта и ме-
дикаментите, които се пият
за други хронични пробле-
ми. Добре е да знаете, за об-
ща култура, че тези препа-
рати се разделят на няколко
подгрупи.

ÁÎÆÈÄÀÐ ×ÅÊÎÂ

Няма жена, която би ос-
танала безчувствена пред
шишенцето с парфюм от
любимата й марка. Мъжете
го знаят и не пропускат въз-
можността да спечелят бла-
горазположението на избра-
ничките си. Поднесен като
подарък, парфюмът лесно се
превръща в навик. Ползва-
нето му става необходимост.
С удължаване на човешкия
живот, падането на грани-
ците и чрез средствата за ма-
сова информация - парфю-
мерията и козметиката се
радват на най-сигурния ико-
номически възход.

Здравето и красотата са
сиамски близнаци, произли-
защи от един и същи извор
- билките и цветята. Още от
най-древни времена египтя-
ните, финикийците, римля-
ните и древните гърци са
ползвали мехлеми и есен-
ции. Всички паметници и
барелефи свидетелстват за
култа към тялото.

През II век от новата ера
гърците в Александрия отк-
риват дестилацията на цве-
тя. В долината на река Ба-
рада в днешна Сирия е отк-
рита розата Damascena, до-
несена по-късно в България
от кръстоносци, турци или
български търговци. Докато
през ранните средни векове
производството на есенции
се развива в Близкия изток,
църквата гледа с лошо око
на употребата на ароматич-
ни течности и мехлеми.

Слуховете за лековитите
им свойства или подмладя-
ването католическите пропо-

Вечният стремеж за красота
Катерина Медичи въвежда изисканите обноски във
Франция, парфюмите преживяват разцвет при Луи XIV

ведници считат за "дяволско
изкушение". Едва със завръ-
щането на първите кръсто-
носци от Божи гроб, които
носят розова вода в манер-
ките си, новата есенция на-
мира по-широко разпростра-
нение.

Латинското й име е per
fumare (парфюм, получен
чрез огън). Още по-красно-
речиво е името на лаванду-
лата, ползвана за тоалет -
lavare (миене). Лошата ми-
ризма и нечистоплътност са
били показатели за болест-
но състояние. Във Франция
есенциите, получени от дес-
тилация на цветя, навлизат
в употреба благодарение на
Катерина Медичи, съпруга
на крал Анри II.

През 1553 година прин-
цесата донася в Париж из-

тънчеността на Флоренция.
Тя налага нов начин на дър-
жане на маса. До нейното
идване французите са се хра-
нили с пръсти. Ястията са
били сервирани в общи
блюда, а виното - в метал-
ни чаши.

Флорентинката въвежда
употребата на ножа и вили-
цата, самостоятелната чиния
и стъклената чаша. На ръ-
цете си тя носи дантелени
парфюмирани ръкавици.
Станала кралица, никой по-
вече не може да се противо-
постави на благородното въз-
действие на аромата от цве-
тя, който тя щедро ползва.

Истинският разцвет на
парфюмерията и козметика-
та започва по времето на
Луи XIV. Около новопост-
роения замък във Версай
гъмжи от животни. Свине,
коне и кокошки се провират
между каляските и миризма-
та от естествените им нужди
пропива дрехите на царед-
ворците. Употребата на стра-
ничен свеж аромат се явява
като задължителна необхо-
димост.

Самият крал е оплешивял
съвсем млад вследствие на
тиф и не се показва без пе-
рука. За да не му се възпаля-
ва кожата, той ползва пудра
и крем. По това време бо-
лестите се лекуват с пускане
на кръв, а зъболекарите пол-
зват само клещи. Лошият
дъх е общо явление. Кралят
не прави изключение.

Някои от любовниците му
се пъхат в леглото му с нос-
ни кърпички на носа. Тази
деликатна ситуация принуж-
дава Луи XIV да се жабурка

с розова вода. В замъка ня-
ма тоалетни. Никой не се
мие, защото водата се счита
за разпространител на чума.
(Страшната болест взима об-
що 25 милиона жертви в Ев-
ропа, 7 от които са францу-
зи.)

Най-засегнати са хората
от бедните съсловия. Те ня-
мат достъп до аптеките, ко-
ито продават спасителната
течност, получена от дести-
лация на цветя и съдържа-
ща алкохол. Още от самото
начало парфюмите са лукс,
предназначен за определена
класа. Растежът на потреб-
лението на парфюми, кре-
мове и пудри налага струк-
турирането на занаятчийс-
кото производство в индуст-
риално.

Повече от пет века са из-
текли от времето на Катери-
на Медичи и Мария Антоа-
нета. Междувременно един
италианец, емигрирал в
Кьолн, изнамира есенция от
ароматични растения, раз-
редена в алкохол. Нарича се
"О" (вода), "де" (от) и "Ко-
лонь" (Кьолн) - или иначе
казано "Одеколон".

Понеже маслото, получе-
но от цветя, е по-малко от
5%, цената на разтвора е по-
достъпна от тази на парфю-
мите и разпространението му

Божидар Чеков е извес-
тен български журналист и
писател, който живее в Па-
риж от дълги години. Де-
дите му дошли в нашата
страна от Егейска и Вар-
дарска Македония и били ак-
тивни участници в Илин-
денското въстание. А сами-
ят Чеков е юношески шам-
пион на България по бокс.
През септември 1968 г., едва 22-годишен, той преминава
границата. След двадесетдневни премеждия стига до
Париж, където живее и досега. Завършва Висшия лицей
по графика "Естиен". Бил е директор по продажбите в
хартиения завод "Лансе", близо до Гренобъл. Носител е
на златен орден "Труд и почит" на Франция.

достига веднага много голям
брой хора. Самият Наполе-
он Бонапарт при полеви ус-
ловия на бойното поле е
прибягвал всекидневно до
фрикция с одеколон.

20 милиарда долара годи-
шен оборот е сума, която
изисква уважение. Това е
третата по важност френска
индустрия, след самолетост-
роенето и напитките. От
парфюмерията и козметика-
та във Франция се препи-
тават над 45 хиляди служи-
тели и инженери. В сравне-
ние с първите две индустрии
тази на "красотата" е най-
престижната.

Редки са домовете без
шишенце, кутийка или туба
с етикета Made in France.
Милиони са красавиците,
ползвали CHANEL, DIOR,
GUERLIN, LANCOME и др.
Българското розово масло и
лавандула участват все по-
масово в производството на
френската парфюмерия и
козметика.

Те доказват специфичност-
та на българския климат и
природа. Този факт би мо-
гъл да привлече към стра-
ната ни още много други ин-
дустрии, чиято дейност за-
виси от качеството на земя-
та и хората, които я обра-
ботват.

Сънотворните се избират
според нуждите

Бензодиазепинът e психо-
активно вещество, притежа-
ващо анксиолитичен, халю-
циногенен, седативен и ан-
тиконвулсен ефект. Препара-
тите на тази основа дейст-
ват върху централната нерв-
на система, намаляват тре-
вожността и паническите
разстройства, което помага
за по-бързото заспиване ве-
чер. Често се предписват и
на хора с епилептични при-
падъци и мускулни спазми.
Активното вещество остава
в тялото дълги часове и чес-
то води до сънливост през де-
ня. Освен това към тях мо-
же да се получи зависимост.

Антагонистите на мела-
тонин (хормона на съня) са
втората подгрупа. Те дейст-
ват на определени участъци
от мозъка. Тези препарати
са известни с това, че регу-
лират биологичния часов-
ник на хората. И също се
използват след изрична ле-
карска препоръка.

Небензодиазепиновите
препарати са нова група ме-
дикаменти. Те имат сравни-
телно бързо действие, из-

веждат се от организма за
няколко часа и не предиз-
викват сънливост през деня.
За разлика от по-старите по-
коления сънотворни, тези
таблетки действат селектив-
но, защото "общуват" с оп-
ределени мозъчни рецепто-
ри, свързани със съня.

В четвъртата подгрупа са
антидепресантите. Те рядко
се използват за лечение на
безсъние, но все пак има
специалисти, които ги пред-
писват на своите пациенти.
Все пак е добре да се знае,
че в никакъв случай тези
таблетки не бива се пият
безконтролно, защото имат
редица странични явления
при дълготрайна употреба.
Ето защо се препоръчва
вместо антидепресанти да се
търсят други варианти за по-

добряване на настроението
и подпомагане на заспива-
нето.

Втората голяма група ме-
дикаменти за безсъние са те-
зи, които се продават в ап-
теките без рецепта. Тяхната
ефективност се основана на
антихистаминовите вещест-
ва, които са част и от някои
препарати срещу грип и нас-
тинка. Те действително под-
помагат заспиването, но съ-

държащите се в тях вещест-
ва могат да останат дълго в
кръвта и да доведат до сън-
ливост и апатичност през де-
ня. Ето защо, преди да си
купите такива таблетки от
аптеката, е най-добре да се
консултирате с личния си ле-
кар.

В третата голяма група са
сънотворните препарати на
билкова основа. Те също се
продават в аптеките без ре-
цепта. Не е нужно, но е пре-
поръчително да обсъдите
приема на такива хранител-
ни добавки с вашия лекар.
Ако са от доказан произво-
дител, те не са опасни. Но
тъй като интернет е пълен с
всевъзможни препарати, не
е лошо да покажете таблет-
ките, които сте си купили,
на доктора.

Най-популярният нату-
рален препарат за лече-
ние на безсънието е ва-
лерианът. Той действи-
телно успокоява нервите,
но научните изследвания
не доказват 100-процен-
тово, че капките валери-
ан са способни да леку-
ват безсънието.
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Сиамската котка е една
от най-разпознаваемите по-
роди котки най-вече заради
интересния цвят на козина-
та си и сините си очи. Съ-
ществува схващането, че
Сиамската котка е с лош ха-
рактер, поради което много
хора имат резервирано от-
ношение към тази порода.

Èñòîðèÿ
В Древността съвремен-

ната държава Тайланд е би-
ла известна като Сиам. Пре-
ди повече от половин хиля-
долетие в Сиам са се поя-
вили котки, които много
приличали на съвременни-
те Сиамски котки. Според ед-
на от версиите за произхо-
да на Сиамската котка тази
порода се е появила в раз-
личните азиатски държави
благодарение на прочутия
Път на коприната. Сиамс-
ката котка била обожествя-
вана от жителите на Сиам.

Котките от тази порода
изпълнявали дълга си заед-
но с монаси в храмовете.
Смятало се, че Сиамските
котки отвеждат душите на
покойниците в отвъдното.
През втората половина на
XIX век управникът на Си-
ам изпратил десетина Сиам-
ски котки в Европа като по-
дарък за кралските европей-
ски семейства.

Аристократите се влюби-
ли в красивите животни, а
английската кралица Викто-
рия станала една от първи-
те хора в страната си, които
се заели с развъждането на
породата. През 1872 година
Сиамската котка е предста-
вена на изложение в Лон-
дон, а през 1902 година е
утвърден официалният стан-
дарт на породата. След Вто-
рата световна война стан-
дартът бил преразгледан, тъй
като се допускали твърде
много вариации.

Ñòàíäàðò
Сиамската котка е висо-

ка от 23 до 25 сантиметра, а
теглото й варира от 3 до 7
килограма. Главата на Си-
амската котка е издължена,
с клиновидна форма. Ушите
продължават линията на гла-
вата по такъв начин, че вър-
хът на носа и върховете на
ушите образуват върховете
на равностранен триъгъл-
ник. Очите са бадемовидни,
разположени са косо и са
тъмно сини или светло си-
ни на цвят.

Ушите са сравнително го-
леми, с широка основа. Кос-
тната система на тялото е
масивна, мускулатурата е
добре развита. Крайниците
са дълги, лапите са малки и
изящни. Опашката е дълга
и тънка. Козината е къса и
блестяща. Сиамската котка
е със златиста козина, сре-
щат се и сивкави Сиамски
котки. На муцуната има тъм-
на маска, тъмни петна са
разположени по ушите, кра-
ката, лапите и опашката. Не
се допускат бели петна по
козината.

Ãðèæè
Сиамската котка има

нужда от закътано местен-
це, където да се усамотява.
Най-добре е ако къщичката

на вашата Сиамска котка се
намира на по-високо място,
за да има по-голяма види-
мост любимката ви. Сиамс-
ките котки са склонни към
стоматологични проблеми,
затова всеки ден е добре зъ-
бите им да се почистват със
специална паста за зъби.
Сиамската котка е с къса ко-
зина, която не изисква осо-
бено големи грижи.

Достатъчно е един-два
пъти седмично да минавате
по козината й с влажна кър-
па, за да отстраните излиш-
ните мъртви косъмчета. По-
лезен за козината на Сиам-
ската котка е лекият масаж
с влажна ръка. Масажът
трябва да се прави по посо-
ка от главата към опашка-
та. Сиамската котка не тряб-
ва да се къпе повече от два
пъти в годината. Очите на
Сиамската котка сълзят, за-
това трябва постоянно да се
почистват с влажно тампон-
че. Ушите на Сиамската кот-
ка трябва да се почистват с
памучно тампонче и да й се
капят специални капки за
профилактика за ушни ин-
фекции.

Ако Сиамската котка не
играе със стопанина си и
няма възможност за игри и
движение, животът й ще бъ-
де много по-кратък и ще е
склонна към много заболя-
вания. Препоръчително е да
се играе не по-малко от по-
ловин час дневно със Си-
амската котка, за да се чувс-
тва добре.

За да не скучае, оставете
й топче за тенис на маса или
кълбо прежда, с което да си
играе. За Сиамската котка е
важно да развива ловните си
инстинкти, което може да
стане с играчки, които са за-
качени на въженца така, че
котката да може да ги стиг-
не след скок, или с колички
с дистанционно управление.

Тя обича да играе с деца
и винаги с радост се включ-
ва в игрите им. Сиамската
котка не се препоръчва за
семейства с прекалено мал-

ки деца, тъй като те могат
да проявят грубост по време
на играта и Сиамската кот-
ка може да ги одраска.

Сиамската котка с удо-
волствие се оставя да й сло-
жат нагръдник и може да бъ-
де разхождана като куче.
Достатъчно е един-два пъти
месечно да изведете Сиамс-
ката котка извън дома си,
но все пак не трябва да я
разхождате в парка, където
е пълно с кучета. Пикник
сред природата е най-добро-
то решение.

Îáó÷åíèå
Сиамките са едни от най-

умните представители на се-
мейство котки. Те са умни и
схващат бързо и лесно се
научават да изпълняват ко-
манди. Любителите на по-
родата ги сравняват с мал-
ки кучета заради тяхната ин-
телигентност и желанието им
да изпълняват команди. Не
се препоръчва да използва-
те физическо насилие при
обучението на Сиамската
котка, тъй като тя е злопа-
метна и ще намери начин
да ви отмъсти след време.

Õðàíåíå
Перфектната храна за Си-

амската котка е немазно мля-
но или ситно нарязано су-
рово месо, което е попарено
с вряла вода и оставено за
десетина минути. Месото се
дава на котката охладено.
Препоръчва се да се дават
телешко, говеждо и заешко
месо, може да се дава пилеш-
ко и пуешко месо. Свинско-
то месо не се препоръчва за
Сиамската котка.

Сварени субпродукти,
твърдо сварени яйца, кисе-
ло мляко, нискомаслена сме-
тана и извара могат да до-
пълнят менюто на Сиамс-
ката котка. Котките от тази
порода имат проблем с ус-
вояването на зърнените хра-
ни и зеленчуците, затова не
се препоръчва да се хранят
с тях. За Сиамската котка е
много вредно да яде прека-

лено много риба. Сиамска-
та котка трябва да яде риба
не по-често от два пъти сед-
мично, при това термично
обработена и обезкостена. В
противен случай може да се
получи алергия, която се
проявява като образуване на
малки рани и подуване на
долната челюст. Това може
да предизвика внезапно спи-
ране на дишането.

Çàáîëÿâàíèÿ íà
Ñèàìñêàòà êîòêà

Сиамската котка е доста
издържлива, но има склон-
ност към ушни и очни ин-
фекции, както и към кардио-
миопатия - сърдечно забо-
ляване, което е характерно
за повечето млади котки и
често завършва фатално.

Ëþáîïèòíè ôàêòè
Въпреки че изглежда над-

менна, Сиамската котка е
нежна и предана към стопа-
нина си и цялото му семейс-
тво. Сиамската котка е гото-
ва да защитава стопанина си
с цената на живота си. Си-
амската котка не обича пре-
калено силния шум и сума-
тохата, тя искрено страда, ако
в къщата всичко е разхвър-
ляно, защото обича реда и
хармонията. Това много по-
мага на хора в депресия, тъй
като Сиамската котка не им
позволява да забравят за
поддръжката на хигиената в
жилището си. Когато издава
звуци, с които се опитва да
установи контакт със стопа-
нина си, Сиамската котка
гледа през цялото време чо-
века в очите.

Интересен факт е, че цве-
тът на тъмните петна по ко-
зината на Сиамските котки
зависи от температурата на
местността, в която са роде-
ни. Колкото е по-студен ра-
йонът, толкова са по-тъмни
петната по козината им. По-
вечето Сиамски котки се раж-
дат чисто бели, но с възраст-
та козината им се покрива с
петна. Сиамската котка е със
сложен характер. Тя редовно

ще се опитва да проявява
своята независимост. Но ка-
то цяло Сиамската котка е
много добра и проявява неп-
риязън към хората само ако
е станала жертва на наси-
лие от страна на човек.

Световноизвестният рус-
ки шахматист Александър
Алехин, който е бил прочут
през 30-те години на мина-
лия век, винаги карал съп-
ругата си да носи Сиамска-
та му котка по време на сре-
щите му. Докато играел,
шахматистът ставал през ня-
колко минути, за да гали
котката си и според всички
печелел благодарение на
нейната енергия.

Сиамската котка не оби-
ча да я гушкат и мачкат, но
с удоволствие ще се остави
да я галят дълго време. Ако
в дома има други домашни
любимци, тя ще ревнува, за-
щото ще ги смята за конку-
ренция за любовта на сто-
панина си.

Гласът й е един от инст-
рументите за манипулиране
на стопанина й. Сиамската
котка издава много и раз-
лични звуци, за да покаже,
че има нужда от нещо.

Íåäîñòàòúöè
Сред недостатъците на Си-

амската котка е прекалената
й претенция към храната. Ако
храната не отговаря на вкуса
й, ще се сърди и няма да се
храни поне два-три дни. Си-
амските котки са склонни към
манипулиране и използват за
това не само чара си, но и
гласа си, който е най-силни-
ят сред всички котки.

Ако на Сиамската котка
й е необходимо да постигне
някаква цел, тя не спира да
издава силни досадни звуци,
за да се предаде стопанинът
й и да изпълни каприза й.
За да покаже на стопанина
си, че е ядосана от неговото
поведение, Сиамската котка
може да си позволи да го од-
раска. Сред недостатъците на
Сиамската котка е че иска да
следва стопанина си нався-
къде по петите.

Сиамска котка
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Изневярата е втората
природа за някои зодии, дру-
ги пък въобще не си падат
по изневярата, а трети са
някъде посредата в зависи-
мост как се развива връз-
ката им и заслужава ли си
настоящия им партньор.
Вижте кои зодии са най-го-
лемите неверници.

ОВНИТЕ са много жес-
токи, когато става въпрос за
изневяра. Ако ги хванете в
действие, няма и да си по-
мислят да отричат.

Дори напротив, не е изк-
лючено да се държат по-гру-
бо от очакваното за ситуа-
цията: "Скъпа, възрастни хо-
ра сме, бъди реалист! Не си
перфектна. Има и по-добра
стока, която трябва да се
опита!"

И след като откачите ид-
ва ред на прегръдка и обяс-
нение в любов: "Успокой се,
не е нужно да си перфектна,
за да те обичам. Грижа ме е
за теб!"

ТЕЛЦИТЕ имат славата
на най-верния зодиакален
знак в любовно отношение.
Ако Телец изневери, то това
не е мимолетна забежка, а
нещо повече. Изневярата
при Телеца е плод на дълбо-
ко влюбване. Нищо чудно да
се омъжат именно за чове-
ка, с когото са изневерили.

Ако са с грешния човек,
Телците изневеряват, но на-
мерят ли половинката в жи-
вота си, забравят, че въоб-
ще съществува някой друг.

Кои са най-големите неверници?
Или иначе казано, ако Те-
лец ви изневери, откажете се,
всичко е свършило между
вас.

БЛИЗНАЦИТЕ са изпе-
чени неверници. Те ще ви
изневерят с половината от
приятелите ви и вие пак ня-
ма да разберете. Явно дву-
ликата им природа им по-
мага с изневерите. Но не ви-
наги Близнаците изневеря-
ват. Понякога се задоволя-
ват само с фантазиите си как
правят секс с половината от
приятелите ви.

РАЦИТЕ не знаят как да
изневеряват. Правят го, но
винаги ги хващат. Дори не
е нужно да се опитвате мно-
го и да наемате частни де-
тективи. Непохватността и
нетактичността на Раците
понякога им правят лоша ус-
луга, защото се изпускат и
без да искат сами се изда-
ват. Ще си кажат всичко без
дори да ги питате.

Раците изневеряват по
простата причина, че тър-
сят онзи специален човек,
който не съществува. Което
ги кара да продължават и
продължават с "търсенето",
разбирайте изневеряването.

ЛЪВОВЕТЕ не изневеря-
ват често. Досадна им е ця-
лата драма, която следва из-
невярата - скандали, рев, ви-
кове, извинения. За лъвове-
те е достатъчно да знаят, че

този човек тук или онзи там
изгарят от желание да пра-
вят секс с него. Те биха из-
неверили, ако нещо наисти-
на сериозно куца във връз-
ката им.

ДЕВИТЕ изневеряват ка-
то Бонд... Джеймс Бонд. Ако
имате връзка с Дева, които
вече са женени/омъжени, то
навярно отношенията ви ще
са изпълнение с мистерии
и приключения. Няма да ску-
чаете. Ще се срещате на тай-
ни места, ще си говорите с
кодови имена. Партньорът
на Девите никога няма да
разбере за тази изневяра, ос-
вен ако Девите сами не си
признаят.

За ВЕЗНИТЕ изневерява-
нето е изкуство. Те могат да
имат две паралелни връзки
с години и нито един от два-
мата им партньори да раз-
берат за това. Те знаят как
подредят нещата така, че ни-
кой да не задава неудобни
въпроси и да няма повод за
съмнение във верността им.
Везните изневеряват, защо-
то винаги се колебаят и не
са убедени този или онзи е
правилният човек за тях. Ко-
гато се омъжат пък, дори да
разберат впоследствие, че то-
ва не е човекът за тях, няма
да се разведат, ще предпоче-
тат изневярата.

СКОРПИОНИТЕ не изне-
веряват. Те приемат любовта

и брака твърде сериозно, за
да си позволят да ги помра-
чат с изневяра. Веднъж омъ-
жат/оженят ли се, Скорпио-
ните са верни до гроб. Но в
ергенския си живот, Скорпи-
оните са малко по-различни.
Те могат да хлътнат по раз-
личен човек 10 пъти за един
месец. И това е причината
да изневеряват - в търсене на
идеалния. И нищо чудно иде-
алният да е този, с когото са
изневерили последно. И по-
добни на Телците - да се бра-
куват именно за него.

СТРЕЛЦИТЕ са влюбени
в изневярата. Тя е като игра
за тях. Те грабват всяка ед-
на възможност, която им се
е отдала, що се отнася до
изневярата. Няма да приз-
наят лично на вас, но изга-
рят от желание да споделят
на някого за забежките си.
И обикновено информация-
та скоро стига до вас по раз-
валения телефон.

КОЗИРОЗИТЕ искат
всички да са щастливи. Те
изневеряват и после го иг-
раят все едно нищо не е ста-
нало: "Какво толкова? Аз все
още те обичам!" Но трудно
ги разбират. И за да не пом-
рачи щастието на половин-
ката си, Козирогът трудно
може да бъде хванат в изне-
вяра. Държат се много хлад-
нокръвно и добре покриват
следите си. Но, ако все пак,

бъдат хванати в крачка, не
се учудвайте на реплика от
сорта: "Добре, какво ще ка-
жеш да отидем да хапнем не-
що, скъпа?" И нищо чудно
вие да се съгласите. Кози-
розите изневеряват, но и лес-
но им прощават. Може би
защото не влагат емоции в
изневярата.

ВОДОЛЕИТЕ изневеря-
ват на емоционално ниво.
Това ги кара да се чувстват
ужасно, че ви изневеряват
зад гърба. Ако други биха
се опитали да скрият емо-
ционалната си забежка, то
Водолеите предпочитат да
разберете, за да не им се на-
лага да крият тайни от вас.
Защо тогава изневеряват
ли? Защото са склонни да
се филмират, животът им е
любовен сериал, в който
връзките представляват лю-
бовни триъгълници. Дори и
връзката им да е идеална,
Водолеите ще се опитат да я
съсипят с изневяра. Или пък
ще изневерят, за да разбе-
рат с правилния човек ли са.
Или дали този човек би им
простил изневяра...

РИБИТЕ по много умел
начин се измъкват, ако бъ-
дат хванати в изневяра, бла-
годарение на остроумието
си. Те никога няма да си
признаят, че са ви изневе-
рили, дори да ги заварите
на калъп в собствената ви
спалня. Оправданията им са
железни и най-вероятно ще
им повярвате и простите.

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

 ÎÂÅÍ
Родените под този знак

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

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

ÒÅËÅÖ
Представителите на тази

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

Имате строг график за де-
ня и не обичате да губите
време за забавления, но в
леглото си падате по новите
приключения, като нерядко
странните ви сексуални же-
лания изтощават партньора
ви.

ÁËÈÇÍÀÖÈ
Ако сте Близнаци, то ще

имате нужда от някого, с ко-
гото да можете да говорите
за всичко и да правите всич-

Кои грешки допускат зодиите
в личните си отношения?
ко заедно! За този знак е по-
важна умствената от физи-
ческата стимулация. А това
често събира Близнаците с
по-вятърничави натури.

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

ÐÀÊ
Хората, родени под този

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

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

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

ËÚÂ
Представителите на тази

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

някого, за когото да трябва
да се грижат.

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

ÄÅÂÀ
Родените под този знак не

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

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

ÂÅÇÍÈ
Везните не обичат да са

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

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

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

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Хората от тази зодия са

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

ме за това. Но отношения,
изградени само на секс, не
може да са дълготрайни...

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

ÑÒÐÅËÅÖ
Това е зодията на неза-

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

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

ÊÎÇÈÐÎÃ
Козирозите са много зре-

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

Козирози, имайте пред-
вид и че прекалените грижи
за околните пречат на връз-
ката ви. Хубаво е да пома-
гате на близките си, но не
забравяйте и половинката си
заради тях.
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но не по закон, а по Колек-
тивен трудов договор. Има
712 браншови КТД, които
покриват 3/4 от заетите в
частния сектор. След първи-
те дни осигурителният
институт изплаща по 50%
от доходите, а работодателят
покрива разликата до 100
или 90%, според трудовия
договор. Вероятно АИКБ са
включили в списъка си
Франция, защото там не се
изплаща първият ден
болнични на държавните
служители, но за сметка на
това те разполагат с мно-
жество привилегии, включи-
телно по-дълга годишна
платена отпуска.

6. Малта. Работодателят
заплаща първите 3 дни по
100%, след което болнични-
те се поемат от осигурител-
ния институт. Общо работо-
дателят е задължен да плати
до 15 дни в годината за 5
боледувания с прекъсвания.
Може би от АИКБ са
включили тази държава в
списъка си заради ограниче-
нието "до 5 боледувания
годишно", но колко души в
България боледуват така?

7. Гърция. Първите три
дни се плащат от работода-
теля, след това от осигури-
телния институт. Ако бол-
ничният е издаден за повече
от 3 дни, още от първия
започва да плаща осигури-
телният институт. Работода-
телят продължава да допла-
ща след първите три дни
разликата между обезщете-
нието от фонда и пълната
заплата.

8. Италия. Според чл.
2110 от Гражданския кодекс
работодателите са задълже-
ни да изплащат всички
обезщетения, които не се
покриват от осигурителния
институт INPS. Те не само
че заплащат първите 3 дни
от болничните, но плащат в
продължение на 180 дни!
Имат правото обаче да си
възстановят голяма част от
обезщетенията чрез опроща-
ване на бъдещите им внос-
ки към осигурителния
институт. Има само едно
изключение, при което не са
длъжни да заплатят обезще-
тението за първите 3 дни:
когато работникът в една
година боледува над 4 пъти
за периоди, по-кратки от
12 дни.

Всичко на всичко общо
5 държави от картата на
АИКБ не предвиждат изпла-
щане на първите дни от
болничните, и те са следни-
те: Естония, Латвия, Ки-
пър, Ирландия и Португа-
лия. Струва си да им обър-
нем специално внимание,
за да разберем каква логика
стои зад подобна практика.

Естония и Латвия прила-
гат интересна тактика, за
която нашите работодатели
мълчат. В Латвия не се
заплаща първият ден, но
след това работодателят
плаща цели 9 дни обезщете-
ния! В първите 2 дни
покриват 75%, а в следва-
щите 7 дни - 80% от дохо-
дите. У нас работодателите
плащат 3 дни само по 70%.

В Естония пък не се запла-
щат първите три дни, но
работодателят заплаща
следващите 5. Освен това
там работодателят поема
всички здравни осигуровки
на работника, а не само
тези за Общо заболяване и
майчинство (ОЗМ). Осигу-
реното лице не плаща
никакви здравни осигуров-
ки. Става въпрос за 13%
върху доходите, от които
работниците са освободени
и са изцяло за сметка на
работодателите. Що се
отнася до данъчния оазис
Кипър и до Ирландия, те са
първенци по прилагането

фейсбук профила си, че там
не се плащат първите 7
дни, което е невярно!). Не
знам дали са го направили
заради предстоящото й
излизане от ЕС, или защото
са се страхували някой да
не се досети и да им при-
помни, че там работодате-
лите заплащат болничните
в продължение на… 28
седмици! Наистина ли
българските работодатели
искат да приложим подобна
практика, или по-скоро
смятат да размятат тоягата,
а моркова да задържат за
себе си?

И така, не само че

щат първите 3 дни вместо
осигурителния институт, но
там трябва да доплащат
разликата между обезщете-
нието, отпуснато след това
от него, и размера на
пълната заплата (или
почти) за целия период на
болестта.

В Естония, Латвия,
Финландия и Словакия
работодателите плащат
между 5 и 10 дни. В Испа-
ния, Чехия, Швеция и
Унгария - между 11 и 15
дни. Дания, Белгия, Полша
и Словения - между 30 и 33
дни. Германия и Хърватия -
месец и половина. Австрия

да коментирам Португалия
и Словакия, но държа да
отбележа, че у нас заплатите
са доста по-различни от
тези в Германия и Люксем-
бург. Вероятно когато ги
настигнем, и за българския
работник няма да бъде
проблем да си подели
тежестта с работодателя. Но
дали наистина това трябва
да се прави сега? Още по-
важен факт: в 11 от 28-те
държави работниците не
плащат НИКАКВИ ОСИГУ-
РОВКИ за общо заболяване
и майчинство! А в други 5
разпределението е с по-
голяма тежест върху работо-
дателя, отколкото у нас
(тоест над 60% за работода-
теля). В останалите разпре-
делението е като у нас - 40
на 60, или близо до тези
стойности.

Един от големите пробле-
ми с недостига на средства
в НОИ идва и от факта, че
у нас е приет максимален
осигурителен доход от 3000
лв. Това позволява на
хората с високи доходи да
не плащат осигурителни
вноски за частта от доходите
си над тази сума и превръ-
ща осигурителната ни
система в регресивна (бога-
тите плащат по-малко от
бедните). Затова проверихме
в колко от държавите в ЕС
съществува подобен макси-
мален праг. Резултатът е
потресаващ.

В 16 от 28-те държава
изобщо не съществува
максимален осигурителен
доход за фондовете за общо
заболяване и майчинство!
И както видяхме по-горе, в
повечето от тях вноските се
правят единствено от
работодателите. Ако те бяха
действително загрижени за
дефицита на НОИ, защо
тогава не предложиха да
следваме ТАЗИ европейска
практика и да премахнем
максималния осигурителен
праг? Тогава действително
средствата биха били
повече и бихме могли по-
добре да покриваме нуждите
на осигурителната ни
система.

В обобщение, ако желаем
да се приближим към
европейските стандарти, то
трябва спешно да направим
три неща:

Първо, вместо да прех-
върлят тежестта на първите
дни от болничния към
работниците или НОИ,
работодателите в България
трябва да започнат да
заплащат обезщетенията за
повече дни - поне 10. Такава
е и масовата практика в
Европа - в 15 държави се
плащат над 10 дни, а в още
5 - между 5 и 10 дни.

Второ, да се освободят
работниците от заплащане-
то на осигуровки за общо
заболяване и майчинство и
то да се прехвърли изцяло
към работодателите (или
поне да се прехвърли по-
голяма тежест към тях).

Трето, да се премахне
максималният осигурителен
доход.

За жалост, вместо към
Европа, вървим в точно
обратната посока.

От стр. 8

на неолиберални политики
(каквато е и тази, натовар-
ваща работниците и изцяло
в интерес на капитала), като
и двете държави бяха
изпаднали в несъстоятел-
ност само преди няколко
години. Наистина ли точно
Кипър и Ирландия трябва
да ни бъдат пример за
подражание?

Накрая, Португалия,
която е особен случай.
Първо, неплащането на
първите 3 дни болнични не
важи за постъпване в
болница, дневни операции,
туберкулоза и след раждане.
Второ, голяма част от
работниците в Португалия
са покрити от колективни
трудови договори между
синдикати и работодатели,
които им гарантират изпла-
щането на тези дни, по
подобие на Франция и
Испания. За жалост, за
Португалия за момента не
открихме официалната
статистика за дела на
работниците, защитени от
тези договори. Възможно е
след като я получим, Порту-
галия също да излезе от
списъка. Не винаги е
достатъчно да се цитира
закон, допускащ някакви
изключения. Необходимо е
да се погледне и реалната
ситуация в страните -
допълнителните правила и
статистиките. Не е правил-
но да се цитират изключе-
нията и да се представят
като общоприета практика.

Тук трябва да направим
още едно уточнение - рабо-
тодателите не бяха включи-
ли в картата си Великобри-
тания, въпреки че там
първите три дни не се
заплащат (Велев заяви във

твърденията на министър
Горанов и работодателите се
оказаха погрешни, що се
отнася до изредените държа-
ви, но ако ще следваме
европейските практики, е
добре да обсъдим още
няколко неща, за които те
не споменават. От години
работодателите се опитват
да се освободят от "тежестта"
на първите три дни, като
някои от тях биха искали
работниците да не получа-
ват никакви обезщетения в
този период (АИКБ), а
други - като например Бъл-
гарската стопанска камара,
3 предпочитат плащанията
да се прехвърлят към НОИ.
Но прехвърлянето на
плащанията към НОИ също
е проблем за обществото.
Вярно е, че се плащат
осигурителни вноски, но
също така е вярно, че те са
крайно недостатъчни, за да
покриват нуждите на осигу-
ряваните. Ако погледнем
практиката в Европа, ще
видим, че навсякъде работо-
дателите плащат определен
брой дни от болничния, а в
няколко случая доплащат
през целия период на
боледуване обезщетенията,
отпускани от осигурителни-
те институти.

Общо в 25 от 28-те
държавни на Европейския
съюз работодателите запла-
щат определен брой дни. От
тези 25 единствено в Бълга-
рия, Малта и Литва се
плащат само първите 3 дни,
като в Малта и Литва
плащат 100% от надницата,
а у нас - 70. Отново се
оказваме с най-малката
тежест върху работодатели-
те. Във Франция и Гърция
работодателите също пла-

и Люксембург 2-3 месеца, а
Италия, Холандия и Вели-
кобритания - над 5 месеца.
Единствено в Кипър, Ир-
ландия и Португалия зако-
нът не ги задължава да
плащат. Може би е време да
направим точно обратното
на исканията на работода-
телските организации и да
накараме хората, които най-
много се възползват от
прочутия растеж на БВП, да
поемат най-сетне собствена-
та си отговорност и да
свалят една част от тежестта
от плещите на работниците
и държавата. С подобен
икономически растеж, с
какъвто се хвали родният
бизнес, не е ли време той да
започне да плаща поне
10 дни болнични?

Накрая си струва да
обсъдим още две неща, за
които работодателите посто-
янно говорят. Неведнъж ни
се казва, че осигурителното
бреме трябва да "бъде
поделено поравно" между
работниците и работодате-
лите. Днес то е 40% за
работника и 60% за работо-
дателя. Мине, не мине
някой месец, и чуваме Велев
да обяснява, че то трябвало
да стане в съотношение 50
на 50. И понеже Велев
напоследък изглежда много
загрижен как да се прибли-
жим към европейските
практики, си направихме
труда да проверим какви са
те. Ето и резултатите по
отношение на осигуровките
за общо заболяване и
майчинство:

Само в 4 държави същес-
твува разпределение 50 на
50 и те са Германия, Люк-
сембург, Португалия и
Словакия. Ще се въздържа

Васил Велев
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На 19 ноември 1819 г. в
Мадрид е открит музеят
"Прадо". Днес той е дом
на хиляди испански карти-
ни от 12. до 20. век, вклю-
чително шедьоври на Ел
Греко, Франсиско Гоя,
Диего Веласкес, както и
на много други европейски
майстори.

Изключително важната
кралска колекция, която
представлява основата на
музея, започва значително
да се увеличава през 16.
век по времето на Карл V
и продължава да процъф-
тява при следващите
монарси от династиите на
Хабсбург и Бурбон. На тях
дължим едни от най-
великолепните шедьоври в
музея - като "Градината на
земните удоволствия" от
Бош, "Бягство в Египет" от
Ел Греко, "Успение на
Богородица" от Мантеня,
"Светото семейство" от
Рафаел, "Конен портрет на

Ñòúêëîòî âäúõíîâÿâà õóäîæíè÷êàòà Åêàòåðèíà Ãåöîâà
Художничката Екатери-

на Гецова отбелязва 75-ата
си годишнина с юбилейна
изложба. Единадесетата
самостоятелна експозиция
стана факт в столичната
галерия "Аросита".

Стъклото е във фокуса
на творчеството й вече пет
десетилетия. В ръцете й то-
зи труден за овладяване
материал е изцяло опито-
мен. Не са много автори-
те, които чрез едно израз-
но средство навлизат в по-
лето и на скулптурата, и

Елена Алекова с
публицистична книга
"Родопа е предел"
Публицистичната
книга на Елена
Алекова "Родопа е
предел" бе предста-
вена в Регионалната
библиотека "Христо
Смирненски" в Хас-
ково. Презентацията
на автора и издание-
то са под егидата на
Сдружението за
култура "Хасково
2015" и Тракийското
дружество "Георги
Сапунаров".

Вечер, посветена на
Стою Шишков и
планината на Орфей
В Регионалния исто-
рически музей в
Пловдив се състоя
"Вечер, посветена на
Стою Шишков и
планината на Ор-
фей". Поводът е
книгата на Николай
Щърбов и Снежина
Рижикова за житейс-
кия път на Шишков.
Стою Шишков е
роден и израства в
с. Устово. Професио-
налният му път
започва като учител
в различни родопски
селища, а след 1906
г. - и в Пловдив. Той
е създател на Плов-
дивския окръжен
музей, автор е на
първото упътване за
събиране на предме-
ти, издава над 70
книги и списания.

:

Íàêðàòêî

Äæàìàë Óàðèàøè
ïðèñòèãíà
â Ñîôèÿ çà
ïðåìèåðà íà
ðîìàíà ñè "Ãëàä"

Джамал Уариаши прис-
тигна у нас за българска-
та премиера на романа си
"Глад". Събитието се със-
тоя в артпространството
Casa Libri на издателство
"Колибри". Джамал Уари-
аши е роден в Амстердам
през 1978 година.  Детст-
вото му преминава - по
собствените му думи - "в
съвсем обикновено типич-
но мултикултурно семей-
ство". Майка му е нидер-
ландка, а баща му е с ма-
рокански произход. Учи в
една от добрите амстер-
дамски гимназии, от коя-
то е изключен в 11-и клас.
Между 2000 и 2008 г. след-
ва психология в Амстер-
дамския университет. Из-
вестно време работи ка-
то терапевт. Днес е писа-
тел на пълен работен ден
и автор на 4 романа. През
май 2016 г. в Нидерлан-
дия излиза романът
"Глад", за който Джамал
Уариаши печели Награда-
та за литература на Ев-
ропейския съюз. ç

Ìóçåÿò "Ïðàäî" ñòàíà
íà 200 ãîäèíè

С бели рози и с праз-
ник на Йовковото слово
Добрич отбелязва 139-
годишнината от рождени-
ето на класика на бъл-
гарската литература.
"Отново е ноември.
Отново Добрич и Добру-
джа преживяват Йовко-
вото слово. Отново ще
положим своите цветя в
нозете на писателя,
покланяйки му се дозе-
ми. Тази година - с бели
рози, за да пристъпим в
бялата страна на белет-
риста, за да внесем
малко светлина преди
една от най-черните дати
в българската история -
27 ноември 1919 година,
когато и Добруджа е

на инсталацията, и на стен-
ното пано, и на пластика-
та, и на декоративно-мо-
нументалните проекти в
архитектурна среда.

Показани са пана, в ко-
ито стилът на Екатерина
Гецова е силно разпозна-
ваем - изработени в сме-
сена техника, съчетаваща
ситопечат, релеф, рисува-
но стъкло. Абстрактни или
фигурални, геометрични
или инкрустирани, еле-
ментите в тези пана се
подчиняват на една ком-

Ïðàçíèê íà Éîâêîâîòî ñëîâî
â Äîáðè÷ - 139 ãîäèíè îò
ðîæäåíèåòî íà êëàñèêà

откъсната задълго от
окървавеното тяло на
родината. Поклон и пред
неустрашимата българска
войска, за която Йовков
написа стотици страници.
И се сбогува с войната с
букет бели рози", написа-
ха от музея.

Майсторът на късия
разказ е написал 70
книги, преведени на 25
езика. Йовковите творби
имат свой свят, своя
магия.  "В деня на рожде-
нието на писателя - 21
ноември, в неговия дом
паметник ученици от клуб
"Знаете ли български
език?" при училище
"Свети Климент Охридски"
съпреживяват емблема-

Карлос V" от Тициан,
"Менини" от Веласкес,
"Трите грации" от Рубенс и
"Семейството на Карлос
IV" от Гоя.

Сградата, в която се
намира музеят, е проекти-
рана през 1785 г. от архи-
текта Хуан де Вилянуева.
По това време управлява

крал Карлос III, който иска
там да се помещава
център за природни науки.
През 1819 г. тя е превърна-
та в обществена галерия
от внука на монарха -
крал Фердинанд VII. Пър-
вият каталог на музея
включва 311 картини. Днес
колекцията надхвърля 8

хиляди експоната. Основан
като музей за картини и
скулптури, той притежава
важни колекции с повече
от 5 хиляди картини, 2
хиляди графики, 1000
монети и медали и над 2
хиляди декоративни пред-
мети и произведения на
изкуството. ç

позиционна цялост.
В новите си серии плас-

тики художничката изпол-
зва дървото като суров,
почти необработен блок,
който служи за основа на
стъклените детайли. Тази
негова функция на поста-
мент е само привидна.
Дървото контрастира и ед-
новременно с това допъл-
ва стъклото. Прозрачност-
та и отразяващата му спо-
собност изпъкват още по-
ярко, заобиколени от плът-
ната дървена маса. ç

тичния разказ на писате-
ля "Белите рози". На
празника на словото
децата ще послушат
Йовковите думи и ще
погостуват в Йовковата

бяла страна", казват от
музея. На рождения ден
на класика общественост-
та в Добрич се покланя и
полага бели цветя на
неговите паметници. ç
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Британският премиер
Борис Джонсън увеличи
залога в своите предизбор-
ни обещания, като заяви,
че само той е в състояние
да изведе Великобритания
бързо от ЕС. Той пое този
ангажимент в телевизионен
дебат с лидера на опозици-
онната Лейбъристка партия
Джереми Корбин по бри-
танската телевизия Ай Ти
Ви във вторник, съобщи
Ройтерс.

След едночасовия дебат
проучванията показаха, че
зрителите са разделени по
въпроса кой от двамата е
излязъл победител. Според
51 процента това е Джон-
сън, а според 49 процента -
Корбин. Анализатори
коментираха, че този
резултат е по-скоро в
полза на лейбъристкия
лидер, който изостава в
социологическите проучва-
ния.

И двамата лидери се

Ñëåä åäíî÷àñîâ òåëåâèçèîíåí äåáàò
áðèòàíñêèÿò ïðåìèåð ñïå÷åëè
51% îò çðèòåëèòå, à ëèäåðúò
íà ëåéáúðèñòèòå - 49 %

Íàêðàòêî

:
На снимка от 11 февруари 2015 г.
дъщерята Беатрис фон Вайцзекер,

синът Фриц фон Вайцзекер и
вдовицата Мариане присъстват на
погребението на бившия германс-
ки президент Рихард фон Вайцзе-
кер в Берлин. Фриц фон Вайцзе-
кер беше убит във вторник вечер

с нож. 59-годишният Фриц бил
нападнат, докато изнасял лекция

за чернодробните болести в
клиниката "Шлоспарк" в кв.

"Шарлотенбург", където работел
като главен лекар. Той починал на

място от раните си въпреки
незабавно оказаната му медицин-

ска помощ. За нападението е
задържан 57-годишен мъж. Той не

е бил пациент на болницата.

Ìèöîòàêèñ ùå íàìàëÿâà ñ 1/3
áðîÿ íà ïóøà÷èòå â Ãúðöèÿ

Гръцкият премиер Кири-
акос Мицотакис постави на-
чалото на кампания, която
цели намаляване с 1/3 до
2025 г. на броя на пушачите
в страната, където употреба-
та на тютюн остава висока,
съобщава АФП.

Гръцката държава има за
цел да намали пушачите с
30 процента до 2025 г., заяви
Мицотакис на пресконферен-
ция в Атина. Нашият враг е
димът, не пушачите. Нашата
цел не е да разделяме, а по-
скоро да обединяваме в име-
то на здравето, каза той.

Всяка година тютюнопу-
шенето убива 20 000 гърци и
води до 700 000 престоя в
болница, които струват бли-
зо 1 млрд. евро, посочи той.

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Според изследване, публи-
кувано през октомври, бро-
ят на пълнолетните пушачи
е намалял от 40 на 27,5 про-
цента за 10 години.

Но премиерът изрази без-
покойство за тревожния про-
цент на 15-годишни малолет-
ни, които употребяват тютюн:
1 на 6 момчета и 1 на 8 мо-
мичета.

Нов закон, гласуван от
консервативното правителс-
тво на Мицотакис, което дой-
де на власт през юли, на-
казва с глоби до 500 евро
пушачите, които палят цига-
ра в ресторант или нощен
бар, и с глоби до 10 000 ев-
ро собствениците на заве-
денията, в които са допус-
нати подобни нарушения. ç

Анкара
е уверила Москва, че не
подлага на съмнение работата
на Русия в Сирия и няма
намерение да подновява
военната операция "Извор на
мира", заяви вчера на
пресконференция руският
външен министър Сергей
Лавров. Това беше неговият
коментар на изявление на
турския външен министър
Мевлют Чавушоглу, че САЩ и
Русия не са направили всичко
необходимо за изтеглянето на
кюрдските формирования от
турско-сирийската граница.
"Имаше контакт между
представители на турското
правителство и нашия
посланик, при който нашият
посланик получи уверения, че
става дума за недоразумение,
че никой в Анкара не подлага
на съмнение работата, която
върши Русия", каза Лавров.
Иран
вероятно ще купи нови
модерни изтребители и
танкове следващата година,
когато е планирано да бъде
вдигнато оръжейното ембарго,
наложено от Съвета за
сигурност на ООН, съобщи АП,
като се позовава на пожелал
анонимност източник от
американското разузнаване.
Източникът е казал, че Иран
най-вероятно ще купи танкове
и самолети от Русия и Китай.
САЩ имат строги икономичес-
ки санкции срещу Техеран и те
най-вероятно ще се запазят и
след вдигането на ембаргото
на ООН. В момента Иран
разполага със съветски
танкове от 70-те години на
20-и век и известен брой по-
стари изтребители.
Чесънът
удължава живота, защото
сдържащите се в него фибри
увеличават "добрите" бакте-
рии, пише в. "Мирър". Те
изместват вредните бактерии,
които допринасят за всякакви
болести. Микроорганизмите в
тялото, като бактериите, имат
10 пъти повече клетки и 100
пъти повече ДНК от приемни-
ка. Затова е естествено те да
са с важна роля за регулира-
нето на всичко - от метабо-
лизма до имунната система.
Учени от университета в
Амстердам изследваха
съдържанието на фибри в
храните и установиха, че само
цикорията съдържа повече от
полезните олигозахариди от
чесъна. Те са в изобилие също
в праза, кромида, ангинарите,
аспержите, пшеницата,
овесените ядки и бананите.
Според проф. Ерик Класен от
екипа менюто с повече
зеленчуци и по-малко захар е
най-добро за бактериите в
червата.
Куче
от породата "Голдън ритривър"
е било нападнато и почти
удавено от черен лебед,
бранещ територията си, пише
в. "Дейли стар". Инцидентът се
е разиграл в Китай. Стопанка-
та на кучето Сишъ, представи-
ла се като г-жа Чжан, е
споделила кадри от необичай-
ната схватка. По думите й
миналата година питомецът й е
бил нападнат от същото "зло"
пернато. Г-жа Чжан споделя,
че нито кучето й, нито
нападателят са пострадали при
инцидента, за който се
опасява, че няма да е
последен.

Гръцкият
премиер
Кириакос

Мицотакис е
заклет непушач.
Той преразказа

разговор от
1979 г. със
своя дядо,

който умирал от
рак на белия
дроб. "Ние не

знаехме
пагубните
ефекти на

тютюна. Ти ги
знаеш", му

казал тогава
неговият дядо.
Първият закон

срещу тютюна в
Гърция датира

от 1856 г.
Последната

кампания срещу
тютюнопушене-
то в Гърция е от

2009 г.

Äæîíñúí îáåùàâà áúðç Áðåêçèò,
Êîðáèí - íîâà ñäåëêà è ðåôåðåíäóì

опитаха да подкопаят
позицията на другия в
първия подобен дебат
преди общите избори на 12
декември, свикани от
Джонсън в опит да преодо-
лее безизходицата около
Брекзит, която вреди на
позицията на Великобрита-
ния в света и на петата
най-голяма световна иконо-
мика.

"Ние сигурно ще изле-
зем (от ЕС) на 31 януари,
защото имаме сделка.
Всичко е готово", заяви
Джонсън. Британският
премиер обещава да
приложи сделката, която
договори с Брюксел, и да
изведе Великобритания от
Съюза до 31 януари. Той се
ангажира да спази срока
до 2020 г. за постигане на
търговско споразумение за
дългосрочните отношения
на страната с ЕС.

Корбин обаче каза, че
вместо бързина Джонсън

обещава още години на
преговори, за да осигури
търговска сделка в канадс-
ки стил, в която, според
него, правителството
планира да продаде общес-
твеното здравеопазване.
Джонсън отхвърли това
обвинение.

"Мисълта, че сделката
на министър-председателя
Борис Джонсън може да
бъде прокарана и приклю-
чена до края на януари, е

направо безсмислица",
заяви Корбин. Лидерът на
лейбъристите иска да
договори нова сделка за
излизане от ЕС и да я
постави на референдум в
рамките на шест месеца
заедно с оставането в
Евросъюза като възможен
избор. По време на
дебата Корбин каза, че
ще уважи резултата от
такъв референдум, какъв-
то и да бъде той. ç

Британският премиер Борис Джонсън и лидерът на опозиционната
Британската лейбъристка партия Джеръми Корбин проведоха предиз-
борен телевизионен дебат на живо в Салфорд. Социологическите

проучвания дават на Консервативната партия преднина от почти 18 %
процента пред лейбъристите преди изборите на 12 декември.
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Италианските власти
ще отпуснат допълнител-
но 65 млн. евро за
възстановяване на Вене-
ция, която преживя
опустошително наводне-
ние, предаде ТАСС.

В комюнике на минис-
терството на инфраст-
руктурата и транспорта в
Рим се посочва, че 65
млн. евро ще бъдат
отпуснати за съхранение
и защита на Венецианс-
ката лагуна.

От тях 46 млн. евро
ще бъдат насочени за
възстановяване на самия
град. Тази сума е допъл-
нение към вече предос-
тавените 20 млн. евро.

Миналата седмица
Венеция пострада от
тежко наводнение с най-
високата водна вълна от
половин век, чието
равнище на 13 ноември
достигна близо 190 см.

В резултат 80 процен-
та от града останаха под

Известен малтийски
бизнесмен е бил арестуван
във връзка с убийството
през 2017 г. на журналист-
ката Дафне Каруана Гали-
ция, предаде Ройтерс, ка-
то се позоваха на източ-
ник, близък до разследва-
нето.

Йорген Фенек е бил за-
държан рано сутринта на
борда на луксозната си ях-
та, малко след като бил от-
плавал от острова.

В малтийски медии се
появи видео, на което се
вижда как войници прове-

Àðåñòóâàò ìàëòèéñêè áèçíåñìåí
çà óáèéñòâîòî íà æóðíàëèñòêà

Антифашистки демонстранти често се събират на протести пред
родната къща на Адолф Хитлер в австрийския град Браунау. Върховни-
ят австрийски съд определи тази година 810 000 евро обезщетение

за последната собственичка на имота.

Снимки Интернет

Áàçèëèêàòà "Ñàí Ìàðêî" áå íàâîäíåíà
çà 6-è ïúò çà ïîñëåäíèòå 1200 ãîäèíè

Журналистката Дафне Каруана Галиция е публикувала разкрития за
тайната офшорна компания "17 Блак" няколко месеца преди да бъде

взривена в колата си през октомври 2017 г. Каруана Галиция  бе човекът,
който разкриваше връзки на Малта с офшорни данъчни убежища в
рамките на журналистическото разследване "Досиетата от Панама".

Ще е нужно известно време, за да се установят точните размери на щетите и точната сума, която ще е
нужна за реставрацията на базиликата "Сан Марко" във Венеция. Според експерти част от мозайките по

пода са повредени. Основата на някои колони също е повредена.

ряват плавателния съд, пус-
нал котва в пристанището
на Портомасо.

Фенек е директор на
консорциума, който през
2013 г. спечелил обявен от
малтийското правителство
търг за построяване на топ-
лоцентрала, работеща с газ.

Миналата година стана
ясно, че Йорген Фенек е
собственик на тайната оф-
шорна компания "17 Блак"
(17 Black), свързана с ми-
нистъра на туризма Конрад
Мици и с Кийт Скембри, на-
чалника на канцеларията на

Ðèì îòïóñêà îáùî 85 ìëí. åâðî
çà âúçñòàíîâÿâàíå íà Âåíåöèÿ

Министерството на вът-
решните работи на Австрия
разпространи съобщение, в
което се казва, че в родна-
та къща на Адолф Хитлер в
Браунау ще се нанесе по-
лицията, съобщава БТА.

Сградата ще бъде пре-
устроена и за тази цел още
през ноември ще бъде обя-
вен европейски архитекту-
рен конкурс.

Спорът за къщата меж-
ду Република Австрия и
собственичката продължи
години.

премиера Джоузеф Мускат.
И двамата отрекоха да

са получавали плащания от
тази компания.

Арестът на Йорген Фе-
нек бе извършен ден след
като премиерът Джоузеф
Мускат каза, че препоръ-
чал да се даде имунитет от
съдебно преследване на
заподозрян, служил като
посредник при организира-
нето на покушението сре-
щу журналистката, ако той
предостави сериозни дока-
зателства за това кой стои
зад убийството. ç

Ðîäíàòà êúùà íà Õèòëåð ùå
áúäå ñãðàäà íà ïîëèöèÿòà

Според думите на ми-
нистъра на вътрешните ра-
боти Волфганг Пешорн то-
ва ще представлява кате-
горичен знак за окончател-
но скъсване със спомена за
националсоциализма.

Конкурсните работи за
необходимото архитектур-
но преустройство ще бъдат
оценявани от независимо
експертно жури, което ос-
вен архитекти включва и
представители на град Бра-
унау, на Федералната служ-
ба по недвижими имоти и
на други федерални инсти-
туции. Очаква се резулта-
тът от конкурса да бъде
обявен в първата полови-
на на 2020 г. ç

вода, включително цент-
ралния площад "Сан
Марко". Венецианските
власти бяха принудени
да обявят извънредно
положение.

Базиликата "Сан
Марко" във Венеция ще
има нужда от милиони
евро за реставрация,
след като беше наводне-
на за 6-и път за послед-
ните 1200 години.

Базиликата е била
личен параклис на вене-
цианските дожи по
времето на Средновеко-
вието и Ренесанса.

Според експерти сега
има опасност солните
кристалчета, които са
останали в мраморните
подове и мозайките на
базиликата, след оттег-
лянето на водата, да
разядат повърхността и
да отслабят структурата
на криптата, която под-
държа корпуса на църк-
вата.

Много от щетите ще
могат да се видят само
след няколко месеца,
защото корозионният
процес протича бавно,

След като през 2016 г.
парламентът реши да наци-
онализира сградата, собст-
веничката оспори както ре-
шението, така и размера на
обезщетението.

През август Върховният
съд отхвърли окончателно
жалбата на тъжителката.

С това беше открит пъ-
тят за определяне на ново
предназначение на сграда-
та. В бъдеще там ще се нас-
танят районната полицей-
ска служба и полицейски-
ят инспекторат.

но неумолимо, казва
Пиерпаоло Кампострини,
ръководител на фонда-
ция "Фабричерия", която
следи за поддръжката и

съхранението на базили-
ката. Той допълни, че
цената на незабавното
разчистване на храма
ще е 5 млн. евро. ç
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Éîðäàí Ëå÷êîâ îáÿâè çà ãðàíäèîçíà
èçìàìà ïîäïèñàíîòî ðåøåíèå
íà Èçïúëêîìà íà ÁÔÑ

Назрява поредният
голям скандал, свър-
зан с Българския
футболен съюз. В
публичното пространс-
тво се появи решение
на Изпълнителния
комитет (ИК) на
централата, публику-
вано в Търговския
регистър. Във въпрос-
ния документ седят
подписите на почти
всички членове на ИК
на БФС, в т. ч. на
първия вицепрезидент
Йордан Лечков.
Единствените, чиито
подписи липсват, са
Кирил Домусчиев и
Спас Русев. Първият
не присъства на
заседанието, а втори-
ят го напусна преди
края му.

Sportal.bg потърси
за коментар Йордан
Лечков, тъй като в
последния месец
бронзовият медалист
от САЩ'94 многократ-
но заяви, че нито е
подавал оставка, нито
е давал писмен отказ
от функциите си на
първи вицепрезидент.
Лечков дори призова
журналистите да
прочетат устава на
БФС, в който пише,
че първият вицепрези-
дент трябва да замени
подалия оставка
президент Борислав
Михайлов. Поради
това бившият кмет на
Сливен подаде жалба

Аз съм сложил параф само
на присъствен протокол, заяви
първият вицепрезидент на
футболната централа

Група C
Холандия - Естония                    5:0

1:0 Джорджинийо Вайналдум (6), 2:0
Нейтън  Аке  (19 ) ,  3 :0 Джорджинийо
Вайналдум  ( 66 ) ,  4 : 0  Джорджинийо
Вайналдум (79), 5:0 Мирон Боаду (87)

Германия - Северна Ирландия 6:1

0:1 Майкъл Смит (7), 1:1 Серж Гнабри (19),
2:1 Леон Горетцка (43), 3:1 Серж Гнабри (47),
4:1 Серж Гнабри (60), 5:1 Леон Горетцка (73),
6:1 Юлиан Брандт (90+1)

Крайно класиране
1. Германия 30-7 21
2. Холандия 24-7 19
3. С. Ирландия 9-13 13
4. Беларус 4-16 4
5. Естония 2-26 1

Група E
Уелс - Унгария 2:0

1:0 Аарън Рамзи (15), 2:0 Аарън Рамзи (47)

Словакия - Азербайджан 2:0

1:0 Роберт Боженик (19), 2:0 Марек
Хамшик (86)

Крайно класиране
1. Хърватия 17-7 17
2. Уелс 10-6 14
3. Словакия 13-11 13
4. Унгария 8-11 12
5. Азербайджан 5-18 1

Група G
Полша - Словения 3:2

1:0 Себастиан Шимански (3), 1:1 Тим Матавш
(14), 2:1 Роберт Левандовски (54), 2:2 Йосип
Иличич (61), 3:2 Яцек Горалски (81)

Латвия - Австрия 1:0

1:0 Марцис Ош (65)

Северна Македония - Израел 1:0

1:0 Бобан Николов (45+2)

Крайно класиране
1. Полша 18-5 25
2. Австрия 19-9 19
3. Македония 12-13 14
4. Словения 16-11 14
5. Израел 16-18 11
6. Латвия 3-28 3

Група I
Белгия - Кипър 6:1

0:1 Николас Йоану (14), 1:1 Кристиан Бентеке
(16), 2:1 Кевин де Бройне (35), 3:1 Кевин Де
Бройне (42), 4:1 Яник Караско (44), 5:1
Христофоро Кипрос (51-автогол), 6:1 Кристиан
Бентеке (68)

Сан Марино - Русия 0:5

0:1 Далер Кузяев (3), 0:2 Сергей Петров (19),
0:3 Алексей Миранчук (49), 0:4 Алексей Йонов
(56), 0:5 Николай Комличенко (78)

Шотландия - Казахстан 3:1

0:1 Бахтиор Зайнутдинов (34), 1:1 Джон Макгин
(48), 2:1 Стивън Нейсмит (64), 3:1 Джон Макгин
(90+1)

Крайно класиране
1. Белгия 40-3 30
2. Русия 33-8 24
3. Шотландия 16-19   15
4. Кипър 15-20 10
5. Kазахстан 13-17 10
6. Сан Марино 1-51 0

Ето кои тимове се класираха за Евро 2020
от групите: Англия, Чехия (група А); Украйна,
Португалия (група В); Германия, Холандия (гру-
па С); Дания, Швейцария (група D); Хърватия,
Уелс (група Е); Испания, Швеция (група F); -
Полша, Австрия (група G); Франция, Турция
(група Н); Белгия, Русия (група I); Италия, Фин-
ландия (група J).

Êâàëèôèêàöèè çà Åâðî 2020 -
ïîñëåäåí êðúã

Йордан Лечков многократно заяви, че нито е подавал
оставка, нито е давал писмен отказ от функциите си на

първи вицепрезидент

Äâîåí
æðåáèé çà
Áúëãàðèÿ
â ïåòúê

С изиграването на
последните мачове от
евроквалификациите
стана ясно, че национал-
ният отбор на България
ще участва в двоен жре-
бий в петък, когато в Ни-
он ще бъдат определе-
ни полуфиналните двой-
ки за баражите за Евро
2020. Заради директно-
то класиране на Уелс
България има шанс да
е домакин в първия мач
на 26 март, а при успех
и във втория двубой пет
дни по-късно от предс-
тоящите битки за класи-
ране през Лигата на на-
циите.

Трикольорите ще по-
паднат или в поток С,
или в поток А, като това
ще бъде определено

в съда срещу Михаил
Касабов, вписан вече
в Търговския регистър
като президент на
футболната централа.
Пред Sportal.bg Леч-
ков обяви, че е под-
писвал единствено
присъствен протокол
и става въпрос за
грандиозна измама.
Ето как отговори
Лечков на въпросите,
зададени от предста-
вител на спортния
сайт:

- В пространството
излезе документ от
Търговския регистър,
на който седи и
вашият подпис. Става
дума за решение, че
правомощията на
президент се изпъл-
няват от Михаил
Касабов до провеж-
дането на конгрес.
Какъв е вашият
коментар?

- Вижте, аз съм
подписал единствено
присъствен протокол.
Давам ви и жокер -
проверете какъв е бил
дневният ред на
въпросния Изпълком
на Българския футбо-
лен съюз, какви точки
са обсъждани на него.
Обадете се в пресди-
рекцията или в дело-
водството на БФС,
нека те ви дадат тези
отговори. Повече не
искам да говоря,
изчаквам. Нека не
говорим повече, все

пак съм подал жалба
в съда, нека дадем
време на съда да
отсъди кое е правил-
ното.

- Подписвал ли сте
се под решение, че
Михаил Касабов
поема президентст-
вото в БФС до конг-
рес?

- Няма такова
нещо.

- От думите ви
излиза, че сте се
подписал под при-
съствен протокол, а
някой е фалшифици-
рал, подменил доку-
мента? Говорите за
измама.

- Точно така, гран-
диозна измама е. Аз
за какво говоря
толкова време - казах
ви, вижте дневния ред
на Изпълкома, вижте
устава. Колко пъти ви
го казах.

- Ако сте прав, кой
има властта в БФС да
направи такава
измама през всички?

- Не искам да
говорим повече по
този въпрос. Подал
съм жалба, тя би
трябвало да излезе
скоро, не искам да се
месим в работата на
съдиите. Чакаме
решението на съда.

След разговора с
Йордан Лечков
Sportal.bg се е свърза-
л с БФС и е поискал
стенограма от Изпъл-
кома, на който Борис-
лав Михайлов подаде
оставка. "Поискахме
да видим и дневния
ред на въпросния ИК.
От Бояна получихме
отговор, че БФС не е
държавно ведомство и
не е длъжен да публи-
кува дневен ред и
стенограми от събра-
ния и т. н. Това може-
ло да стане, ако
такива бъдат поискани
от държавни органи,
имащи правомощията
да го направят", пише
в информацията на
Sportal.bg. ç

Полша победи трудно у дома Словения с 3:2 в последния мач от група G на квалификации-
те за Евро 2020. В края на срещата халфът на Лудогорец Яцек Горалски (вдясно) донесе

трите точки за "Дружина полска".

чрез жребий измежду
България, Унгария, Изра-
ел и Румъния. Ако жре-
бият ни отреди да оста-
нем в поток С, то там
съперник ще ни бъде
Шотландия, като госту-
ваме в полуфинала, а
след това играем с по-
бедителя от Норвегия -

Сърбия. Спечелим ли
двата двубоя, отиваме
на Евро 2020.

Ако жребият обаче
ни прати в поток А, то
там единствено сигурен
е тимът на Исландия,
който при всички слу-
чаи ще е домакин. По-
тенциалните ни съпер-

ници са отново Изра-
ел, Румъния и Унгария.
Единственият вариант
да сме гости, е в петък
да бъдем изтеглени ка-
то съперник на Ислан-
дия. Всеки друг съпер-
ник означава, че ще
сме домакини в първия
мач. ç

Снимка Пресфото БТА
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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,

35 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "За историята - свободно" с

Александър Сивилов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

36 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.40 Киносалон БСТВ: "Джентълмени с

късмет" (1971 г.), СССР
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Възмездие" (2015

г.), Испания
22.10 "Студио Икономика" (п)
23.10 Новини (п)
23.40 "България се събужда" (п)
01.40 "Лява политика" (п)
02.30 "За историята - свободно"(п)
03.30 "Червен картон" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (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 здраво-

словен 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 Днес и утре
13.30 Напред-назад - документален филм

/България, 2002 г./, режисьор Конс-
тантин Чакъров

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

тв филм
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 /28

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Похищение - игрален филм /копро-

дукция, 2014  г./, режисьор Алън
Уайт, в ролите: Райън Филип, Рашел
Льофевр, Джон Кюсак, Джаки Уий-
вър и др. (12)

23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5 - тв филм /1

епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Съкровище в двореца - тв филм /28

епизод/п/
03.25 Дойче Веле: Шифт
03.40 Вечната музика /п/
04.10 Джинс /п/
04.40 Законът на Дойл 5 - тв филм /1

епизод/п/ (12)

bTV

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

мация, сериал, с. 4, еп. 23
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. 60
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.

7, еп. 15
16.00 "Всичко може да се случи" - сериал,

с. 3, еп. 7
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. 17
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги " - сериал, еп.

27
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 "Помощ 112" - екшън-криминална

риалити поредица, еп. 11
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с. 2, еп. 13
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 9
01.30 "Друговремец" - сериал, с. 4 еп. 9
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал, с. 13,

еп. 121 (последен)

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 16

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с. 2, еп. 15-18

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 12

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 16

10.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 3
11.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 11
12.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 6
13.00 "В окото на бурята" - трилър, екшън

(САЩ, 2014), в ролите: Ричард Арми-
тидж, Сара Уейн Калис, Мат Уолш,
Макс Дийкън, Нейтън Крес, Алиша
Дебнъм-Кери и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 13

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 17

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

риал, с. 3, еп. 4
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Смъртоносно

оръжие" - сериал, с. 3, еп. 10
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Хелбой ІІ: Златна-

та армия" - фентъзи, екшън, приклю-
ченски (САЩ, Германия, 2008),в ро-
лите: Рон Пърлман, Селма Блеър, Дъг
Джоунс, Джон Хърт, Джон Алекзан-
дър и др.

00.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 10

01.15 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 4
02.15 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 13
03.15 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 7
04.15 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 12

bTV COMEDY

05.00 "Страхотни новини" - сериал
06.00 "Страхотни новини" - сериал, еп. 4, 5
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.

23, 24
10.00 "12 кучета до Коледа" - семеен (САЩ,

2014), в ролите: Реджиналд Вел-
Джонсън, Винсънт Джованоли, Лекси
Джованоли, Граня Макдърмът и др.

12.00 "Без пукната пара" - сериал

13.00 "Фитнес" - сериал
14.00 "Модерно семейство" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 108
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 пролет), еп. 12, 13
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 5, еп.

16, 17
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 11,

еп. 7
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7, еп. 5
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 8,

еп. 2, 3
23.00 Премиера: "Мис Сладкиш" - сериал,

еп. 15, 16
00.00 "12 кучета до Коледа" /п./ - семеен

(САЩ, 2014)
02.00 "Страхотни новини" - сериал
03.00 "Без пукната пара" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 5, 6

08.15 "В бялата пустош" - исторически,
биографичен, военен, драма (Норве-
гия, Швеция, Франция), режисьор
Петер Нес, в ролите: Флориан Лукас,
Давид Крос, Локлан Нибор, Стиг
Хенрик Хоф, Рупърт Гринт и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 7,

еп. 7, 8
12.45 Телепазар
13.00 "Раждането на лъжата" - фентъзи,

комедия, романтичен (САЩ, 2009), в
ролите: Рики Джървейс, Дженифър
Гарнър, Джона Хил, Джефри Тамбър,
Роб Лоу, Тина Фей, Джейсън Бейт-
ман, Филип Сиймор Хофман

15.00 "Апостол Карамитев" - док. филм
16.15 "Барабанистка: Нов ритъм" - музика-

лен, комедия, драма (тв филм, САЩ,
2014), в ролите: Алекзандра Шип,
Ленърд Робъртс, Джордън Калоуей,
Джеф Пиер, Марио Ван Пийбълс и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Ранго" - анимация, приключенски,

комедия (САЩ, 2011), режисьор Гор
Върбински

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Мъже на честта" - военен, драма,

биографичен (САЩ, 2000), в ролите:
Куба Гудинг мл., Робърт Де Ниро,
Шарлийз Терон, Онжаню Елис, Май-
къл Рапапорт, Хал Холбрук, Пауърс
Бут и др.

23.30 "Просто секс" - еротичен, комедия,
романтичен (САЩ, 2011), в ролите:
Натали Портман, Аштън Къчър, Кевин
Клайн, Кери Елуес, Грета Гъруиг, Оли-
вия Търлби, Лудакрис и др.

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

04.00 "Последната крепост на хората" -
екшън, приключенски (Швейцария,
САЩ, 2017), в ролите: Юлиан Шаф-

нер, Джон Кюсак, Кармен Арджен-
дзиано, Айлийн Груба и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, с. 4 /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 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) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

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

ра) - риалити
22.00 "Кошмари в кухнята" - риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 4
00.30 "Гомор" - сериал, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.45 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

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

06.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериал,
сезон 2

09.00 "Любовна магия" - романтична коме-
дия с уч. Ники Дилоуч, Раян Макпар-
тлин, Брияна Лейн, Каролин Хенеси,
Джонатан Патрик Мур и др.

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

12.00 "Дерби" - семеен филм с уч. на Джон
Шнайдер, Джейсън Брукс, Кейт Ко-
нър, Марк Ролстън, Дилън Маклаф-
лин, Чейс Елисън, Глория Гифорд /п/

14.00 "Небраска" - приключенски филм с
уч. на Брус Дерн, Уил Форт, Джун
Скуиб, Боб Оденкърк, Стейси Кийч,
Ранс Хауърд, Тим Дрискол, Девин
Ратрей и др.

16.30 "Игрите на глада: Сойка-присмехулка
- Част 1" - приключенски филм с уч.
на Дженифър Лорънс, Джош Хъчър-
сън, Лиам Хемсуърт, Джулиан Мур,
Елизабет Банкс, Джена Малоун, Уди
Харелсън, Доналд Съдърланд, Стенли
Тучи, Филип Сиймур Хофман /п/

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

сериал, сезон 3
21.00 "Шифърът на Леонардо" - трилър с уч.

на Том Ханкс, Жан Рено, Одри Тоту,
Иън Маккелън, Пол Бетани, Алфред
Молина, Юрген Прохнов и др.

00.00 "От местопрестъплението: Маями " -
сериал, сезон 3 /п/

01.00 "Небраска" - приключенски филм с
уч. на Брус Дерн, Уил Форт, Джун
Скуиб, Боб Оденкърк, Стейси Кийч,
Ранс Хауърд, Тим Дрискол, Девин
Ратрей и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 21 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.

ЗЗЗЗЗахлаждане ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 222

ВОДОРАВНО: Металокерамика. Цекин. Сапонат.
Харем. Котик. Ле (Иван). Талари. Асоса. Сап. На-
тан (Жак). Нома. Нипел. Ралин (Радой). "Дано". Ала-
да. АТА. "Карин". Надир. Рабин (Ицхак). Тимок. Ра.
Патина. Анона. Кит. Гатер. Нике. Болид. Равел (Мо-
рис). Лата. О'Кели. Оте. Наков. Маказ. Егрек. Па-
зар. КА. Ранаде (Махадев). Ататит. КАТ. Рокер. Ва-
то (Антоан). Нотабил. Панер. "Утро". Ана Маняни.
ОТВЕСНО: "Децата на капитан Грант". Терап. На-
бат. Таратор. Дакел. Норит. Бакен. "То". Лимани.
Иниго. Окара (Габриел). Гон. РАПАН. "На лов".
Доба. Кител. "Татик". Пекин. Песо. Алани. Едема.
Ела. РАТАН. Дамар. Лазар. Лапис. Радон. РИКАТ.
Па. МОКОНА. Икона. Араван.ПИН. Солар. Нивоз.
"Таня". Каламит. Ракет. Китен. Мате. Анара. Еле-
ватори.

Днес валежите ще спрат, послед-
но - в североизточните райони. Тем-
пературите ще се понижат с 1-2 гра-
дуса и минималните ще бъдат от 3 до
9, на изток до 12 градуса, а дневните
- от 11 до 16 градуса.

В петък с усилване на вятъра от изток, над страната ще нах-
лува по-студен въздух. От петък до неделя ще бъде облачно, дъж-
довно, а температурите ще се понижат. Минималните стойности
ще бъдат от 4 до 9 градуса, а максималните - от 6 до 11. Най-
студено ще бъде в събота, когато дневните стойности почти никъ-
де няма да превишат 10 градуса. Ще превалява дъжд, в планини-
те над 900-1200 метра надморска височина - слаб сняг. По-
съществени ще бъдат преваляванията в петък.

В събота и неделя ще бъде облачно, но без валежи. Мини-
малните температури ще са от 1 до 6 градуса, а максималните от
12 до 20 градуса.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Просто секс" - еротичен, комедия,
романтичен, в ролите: Натали Портман, Аштън Къчър,
Кевин Клайн, Кери Елуес, Грета Гъруиг, Оливия Търлби,

Лудакрис и др.
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Вицепрезидентът на БФ
волейбол Борислав
Кьосев заяви, че може
има задкулисни игри
от страна на Инициативния
комитет за промяна в управлени-
ето. Според него представители-
те на т. нар. опозиция, които
искат свалянето на Данчо
Лазаров, имат идеята да сложат
чужденци в Управителния съвет.
Кьосев категорично изключи
възможността да се стигне до
самостоятелно оттегляне на
Данчо Лазаров от президентския
пост. "Все едно да гласувам
срещу мене. Как да гласувам за
човек, който е авторитет, име и
може да продължава да
работи?", отвърна Кьосев на
въпрос дали ще гласува на 20
декември срещу Любо Ганев,
т. е. да поиска неговото
отстраняване от федерацията.
Халфът на Лудогорец
Абел Анисе вкара гол
за националния отбор на
Мадагаскар, който победи Нигер
с 6:2 като гост. Mачът беше от
квалификациите за Купата на
африканските нации. Анисе се
разписа от дузпа за 3:1 в 35-ата
минута. Футболистът на Лудого-
рец изведе Мадагаскар с
капитанската лента. Само преди
няколко дни той и още двама
играчи на националния тим бяха
удостоени с най-високата степен
рицарски орден за особени
заслуги към страната. Мадагас-
кар е лидер в групата с 6 точки,
а другият фаворит - Кот д`Ивоар,
e с 3 точки, след като изненад-
ващо загуби с 1:2 от Етиопия.
Даниел Иванов-Аоияма
допусна шесто
поражение
на големия ноемврийски турнир
по сумо в японския град
Фукуока. В схватка от 11-ия кръг
българинът падна от Такакеишо.
С втората си поредна загуба
Иванов вече е с отрицателен
баланс от 5 победи и 6
поражения.

:

Íàêðàòêî

Собственикът на Локо-
мотив (Пловдив) Христо
Крушарски очаква солидна
подкрепа за неговия тим в
предстоящия мач с Лудого-
рец. Двубоят от Първа лига
е в събота от 17,30 часа в
Разград. Босът на "черно-
белите" обясни каква е
ситуацията със Стивън Езе.
Гигантът от Нигерия си
тръгва от "Лаута", след като
реши да не преподписва
договора си.

"Какво може да очаква-
ме  - един добър мач
срещу първия Лудогорец.
Отдавна казах, че когато
има театър, има и публика.
Радвам се, че Пловдив ще
се изнесе в Разград.
Радвам се, че ще напра-
вим нещо, за да вдигнем
радостта на феновете",
заяви пред dsport Христо
Крушарски.

"За Стивън Езе съм

казал много отдавна. Този
случай е приключил. Ако
за някой не е приключил,
това си е за негова смет-
ка, да си мисли каквото
иска. За мен Стивън Езе
вече е затворена страни-
ца. Далеч е от Роналдо.
Езе няма място в отбора
след 15 декември. Имаме
достатъчно негови замест-
ници. С Гонзо и Акрапович
се разбрахме какво ни
трябва. След Нова година
трима футболисти ще
пристигнат в Локомотив.
Не мога да ви кажа какви
ще са новите играчи. Това,
което ни трябва - един
защитник, един Георги
Илиев и един нападател.
Това са ми казали поне на
мен", добави босът на
"смърфовете", които в
момента са на второто
място с 36 точки. Лудого-
рец има 42.

Крушарски даде мнение
и за трусовете в БФС.
"След Боби Михайлов би
трябвало БФС да бъде
оглавен от мениджър. Не
виждам някой, който да е
се е учил от някого, да е
копирал и да е ръководил
нещо. Трябва си ръководи-
тел. Боби мина покрай
Вуцата (Иван Вуцов), а
знаете какво беше той за

Жозе Моуриньо официално е
новият мениджър на Тотнъм. Дого-
ворът на португалеца е до края на
сезон 2022/2023 с годишната зап-
лата 13 милиона евро. Специал-
ния наследява на поста уволне-
ния преди ден Маурисио Почети-
но. По този начин Моуриньо се
завръща в английския футбол, след
като бе без работа от декември
миналата година, когато бе увол-
нен от Манчестър Юнайтед.

В последните няколко дни са
се провели интензивни преговори
между португалеца и президента
на "шпорите" Даниел Леви, които
са били финализирани рано сут-
ринта вчера. Дебютът на Моури-
ньо в новата му роля ще бъде в
дербито с Уест Хям в събота.

"В лицето на Жозе ще имаме
един от най-успешните мениджъ-
ри във футбола. Той има много
богат опит, успява да вдъхновя-
ва отборите си и е страхотен так-
тик. Вярваме, че той ще внесе

Æîçå Ìîóðèíüî  ïîå Òîòíúì
ñðåùó 13 ìèëèîíà åâðî
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Не виждам покрай Боби
Михайлов някой, който да е
научил нещо, заяви босът на
Локомотив (Пловдив)

енергия и вяра в съблекалнята",
така Даниел Леви коментира наз-
начението на Моуриньо.

"Развълнуван съм да се при-
съединя към клуб с толкова го-
лямо наследство и такива страс-
тни привърженици. Харесва ми
качеството в отбора и академи-
ята. Работата с тези играчи е то-
ва, което ме привлече", заяви от
своя страна Жозе Моуриньо.

Португалецът поема Тотнъм в
момент, в който финалистът в
Шампионската лига заема 14-о
място в класиране на Висшата
лига. "Шпорите" са третият анг-
лийски клуб в богатата кариера
на Моуриньо, който до този мо-
мент има 25 трофея - с един по-
вече от всички отличия, спече-
лени от Тотнъм в цялата история
на клуба. 56-годишният Моури-
ньо е водил до момента Бефика,
Униао Лейрия, Порто, Челси, Ин-
тер, Реал (Мадрид) и Манчестър
Юнайтед.ç

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски не прогнози-
ра как ще завърши гостуването на неговия тим в Разград

българския футбол, и
покрай Батето (Иван
Славков), значи нещо е
научил. Не виждам покрай
Боби някой, който да е
научил нещо. За мен по-
добре да стане президент
на БФС мениджър, успе-
шен в бизнеса, отколкото
футболен човек", каза
собственикът на Локомо-
тив (Пловдив). ç

Волейболният първенец на
България Марица (Пловдив) до-
пусна загуба в първия си мач за
сезона в Шампионската лига при
жените, отстъпвайки с 1:3 гейма
на домакина РК Кан (Франция).
Мачът от група "Е" се игра в за-
ла "Пале де Виктоар", като по три-

Ìàðèöà ñòàðòèðà ñúñ çàãóáà â Øàìïèîíñêàòà ëèãà
буните имаше и значително при-
съствие на български фенове.
Любопитното беше, че ключова
роля за успеха на Кан над Ма-
рица изигра българка, и то бив-
ша състезателка на тима от Плов-
див - Мира Тодорова. Родената
на 12 април 1994 година цент-

рална блокировачка блесна за
френския тим с 18 точки (при
страхотната успеваемост от 81%
в нападение). Топреализатор на
мача с 20 точки стана украинка-
та Надя Кодола, която бе обяве-
на и за най-полезен играч. Най-
резултатна за Марица бе Десис-

лава Николова с 14 точки.
В другия мач от групата днес

Динамо (Москва) посреща Ура-
лочка-НТМК (Екатеринбург) в из-
цяло руски сблъсък. В следваща-
та си среща Марица ще дома-
кинства на Динамо на 27 ноемв-
ри в Пловдив. ç


