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Военен прокурор работел
като букмейкър

< 5ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ

България - твърдо на дъното
по енергийна бедност

Любомир
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Пълна гама продукти от
сибирска чага - чай, те-
чен и сух екстракт, които
са новост в европейски
мащаб, ще покаже изло-
жението на хранителна-
та индустрия "Фудтех". Гъ-
бата чага е одобрена в Ру-
сия като препарат срещу
рак, помага  при гастрит,
язва и колит. Научни из-
следвания подкрепят те-
зата за лечебните свойст-
ва на гъбата, която в
Япония наричат "диаман-
та на гората".  До 24 фев-
руари Пловдивският па-
наир е домакин на пето-
то издание на Мегафору-
ма за агробизнес, храни,
вино и оборудване, който
включва международните
изложби "Агра", "Вина-
рия", "Фудтех" и "Вкусове
от Италия". Форумът по-

Íàé-äîáðèÿò
ñëåäîâàòåë ñðåä
áóêìåéêúðèòå

Хора, знаете ли какво е "букмейкър"?
Според тълковния речник това е лице, ко-
ето записва залаганията на публиката при
конни състезания. Ясно, обаче - неточно.
И вината не е в речника, а в нашата дейс-
твителност. Защото лицето, което обира
залозите в нашата преходна реалност, ту е
депутат, ту е лекар в ТЕЛК, а вече е въз-
можно да е и следовател под пагон. Нес-
лучайно сме европейски шампиони по ко-
рупция, бедност, болести, неграмотност. Но
пък си имаме елит за чудо и приказ… Де-
белата сянка на парите прикътва на тихо и
на топло и народни представители като
Владислав Горанов, чиято депутатска зап-
лата преди време се оказа недостатъчна за
нормален живот на семейството му и за-
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Васил Божков е платил
повече от 3 милиона лева
в последните 10 дни, за
да погаси част от задъл-
женията на Левски. Това
съобщи изпълнителният
директор на клуба от "Ге-
рена" Павел Колев в сут-
решния блок на Би Ти Ви.
Той за пореден път пот-
върди, че натрупаните
дългове са малко над 32
милиона лева. Колев смя-
та, че парите в Левски са
харчени грешно. Левски
има срок до 5 март да
изпрати документи в УЕ-
ФА, с които да докаже по-
гасяването на част от за-
дълженията.
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Насрочената за днес в
Москва среща между рус-
кия президент Владимир
Путин и израелския пре-
миер Бенямин Нетаняху се
отлага, съобщи израелски
представител. По неговите
думи срещата е отложена
с няколко дни по взаимно
съгласие, а днес двамата
лидери ще проведат теле-
фонен разговор. В. "Дже-
русалем пост" твърди, че
визитата на Нетаняху се
отлага заради "политичес-
ката ситуация"в Израел.
Изданието пише, че за
днес Нетаняху е насрочил
среща с лидерите на по-
литически партии. ç

срещу рак на
АГРА 2019
Îáùî 68 íîâîñòè ùå áúäàò ïîêàçàíè
íà Ìåãàôîðóìà çà àãðîáèçíåñ, õðàíè,
âèíî è îáîðóäâàíå â Ïëîâäèâ

Владислав
Горанов

това той напусна доброволно народното
представителство, за да храни бедстваща-
та си фамилия. Същият министър се оказа
ползвател на безплатен огромен апарта-
мент, даден от кръстника след пернишкия
земетръс, който допълнително наплашил
министерското семейство. Събирането на
залозите прикътва и полагали Хипократо-
вата клетва професионалисти, които "из-
мишкували" милиони левове, а и повече
от благодарни здрави граждани с увреж-
дания по документ. Не ги наричам лекари,
защото лекар е призвание и мисия, и е
много различно от това мошеничество, из-
вършено от хора в бяла престилка. Нагли
и гладни, но все пак мошеници. Ето, че се
появи и военен следовател, букмейкър. Вяр-
но - обучен за букмейкър, поне е зако-
нен, но в същото време и изучил военна и
юридическа дейност. Нещо като семеен биз-
нес, защото не той, а жена му го храни с
комисиона от 6 лева. Добре, че главният
прокурор Цацаров уволни този следова-
тел, за да може да се концентрира в дру-
гата си професия - със сигурност по-инте-
ресна, вълнуваща и… хазартна. Иначе "много
сме добре, вдигаме доходите" звучи ежед-
невно по медиите. Очевидно не на всички
- някои лекари, депутати, а и следователи
сами си ги вдигат.

казва промените и разви-
тието на отраслите по ця-
лата верига от полето до
трапезата и комплексни
решения за нейното усъ-
вършенстване. В бизнес
събитието се представят
над 650 фирми от 30 дър-
жави, от които 119 са но-
ви, присъстват произво-
дители от над 170 бран-
ша. В конкурса за инова-
ции участват 68 нови про-
дукта и разработки, сред
които 15 от световен ма-
щаб и 11 от европейски
мащаб. < 4

Кралят на гъбите - чага

Русия ще предприеме
огледални и асиметрични
мерки, ако САЩ разполо-
жат в Европа ракети със
среден и малък обсег, съ-
общи президентът Влади-
мир Путин в годишното
си послание към Федерал-
ното събрание.  "Вече съм
казвал и искам да повто-
ря: Русия няма намерение
първа да разполага подоб-
ни ракети в Европа. Ако
пък те наистина бъдат
произведени и доставени
на Европейския конти-
нент, а САЩ имат такива
планове, това рязко ще

Ïóòèí: Ìîñêâà ùå
îòâúðíå íà óäàðà
íà ÑÀÙ

изостри ситуацията в меж-
дународната сигурност, ще
създаде сериозни заплахи
за Русия, защото някои
класове могат долетят  за
10-12 минути до Москва.
Това е много сериозната
заплаха за нас", преду-
преди Путин. < 19
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Снимка
Пресфото

БТА
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Единодушно със 140
гласа "за" парламентът
ратифицира Протокола
към Северноатлантичес-
кия договор относно
присъединяването на
Република Северна Маке-
дония. Това стана в при-
съствието на председате-
ля на Събранието на
Република Северна Маке-
дония Талат Джафери,
съобщи БТА. Депутати от
ГЕРБ, Обединените патри-
оти, ДПС и "Воля" привет-
стваха Северна Македо-
ния и подкрепиха ратифи-
кацията. Народните предс-
тавители заявиха, че
продължават да подкрепят
Северна Македония по

Ïàðëàìåíòúò ðàòèôèöèðà ïðîòîêîëà çà
ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ
êúì ÍÀÒÎ
Áúëãàðèÿ íå ñïåñòè óñèëèÿ, çà äà âúðíå
Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ â äíåâíèÿ ðåä
íà ÅÑ, îò÷åòå ïðåäñåäàòåëÿò íà
Íàðîäíîòî ñúáðàíèå Öâåòà Êàðàÿí÷åâà

пътя към присъединяване
към Европейския съюз.
Премиерът Бойко Борисов
пък  благодари на депута-
тите за ратификацията на
протокола за присъединя-
ването на Северна Маке-
дония към НАТО и заяви,
че това е мъдро решение.
Много усилия положихме,
така че  благодарим на
парламента и на депутати-
те за това мъдро реше-
ние, заяви Борисов в
началото на заседанието
на правителството. Това
беше и приоритет на
първото за страната ни
председателство на Съве-
та на ЕС", добави предсе-
дателят на Народното

Властта удря диво-
то къмпингуване, става
ясно от одобрените от
правителството проме-
ни в Закона за устрой-
ство на Черноморско-
то крайбрежие (ЗИД на
ЗУЧК), коментира епи-
център. За това съоб-
щава правителствената
информационна служ-
ба. Ако парламентът
одобри предлаганите от
министрите промени в
закона, за диво към-
пингуване ще се нала-
гат глоби. Ще се санк-
ционира и поставянето
на преместваеми обек-
ти, както и спирането
върху дюните. Законоп-
роектът предвижда из-
менения в администра-
тивно-наказателните
разпоредби на ЗУЧК.
Административните на-
казания са определени
в съответствие с извър-
шена преценка на сте-
пента на засягане на
обществения интерес
при нарушаването на
съответната разпоред-
ба на закона", се каз-
ва в съобщението до
медиите от "Дондуков"
1. Предвиждат се сан-
кции за поставяне на
преместваем обект
върху неохраняем мор-
ски плаж в нарушение
на закона, за поставя-
не на плажни принад-
лежности и преминава-
не или спиране с път-
но превозно средство
върху подвижни - (бе-
ли) дюни, неподвижни
дюни с тревна расти-
телност (сиви дюни) и
облесени дюни. Вклю-
чени са и санкции за
плажни оператори, ако
не осигурят равносто-
ен достъп за свободно
разполагане на плаж-
ни принадлежности от
посетителите, както и
санкции за субект, кой-
то в нарушение на за-
кона ограничава право-
то на гражданите за
свободен и безплатен
достъп до морските
плажове. Прецизирани
са също така нормите,
засягащи и органите,
които са ангажирани с
административното
производство при уста-
новяването на наруше-
нията и определянето
на наказанията. Пред-
вижда се препращане
към правилата за реа-
лизиране на админист-
ративно наказателното
производство в съот-
ветния закон, в случа-
ите, в които се засяга
област на регулиране в
компетентността на
друг административен
орган. ç

Âîåíåí ïðîêóðîð ðàáîòåë êàòî áóêìåéêúð
орган на съдебната власт.
Искането се базира на ин-
формация, събрана при из-
вършена от Военноапела-
тивна прокуратура провер-
ка, коментира Нюз.бг. Про-
курорът е завършил успеш-
но обучение за букмейкър.
От 27 април 2018 г. досега
майор Петров работи като
букмейкър по договор с
"Евробет" ООД. Военният
следовател извършвал дей-
ност по събиране на зало-

Министрите от кабинета
"Борисов 3" избраха Мали-
на Крумова за председа-
тел на Държавната агенция
"Безопасност на движени-
ето по пътищата", съобщи-
ха от Министерския съвет.

Бившият заместник ре-
гионален министър Мали-
на Крумова започва да ра-
боти по проекти и програ-
ми от 1998 г. От 2007 г. е
експерт в Управляващия
орган на Оперативна прог-
рама "Околна среда" към
Министерството на околна-
та среда и водите. Припом-
няме, Крумова бе освобо-
дена от длъжност, след ка-
то нейният шеф - министър
Николай Нанков, подаде
оставка и бе назначен от
своя приемник Петя Авра-
мова за заместник-минис-
тър на регионалното раз-

Ìàëèíà Êðóìîâà îãëàâè íîâàòà ìåãà ïúòíà àãåíöèÿ

витие. През 2009 г. е наз-
начена за директор на ди-
рекция и ръководител на
тази оперативна програма.
От 13 март до 29 май 2013
г. е била зам.-министър на
околната среда и водите в
правителството с минис-

тър-председател Марин
Райков, припомня Нюз.бг.
От ноември 2014 г. участва
в координацията на Евро-
пейските структурни и ин-
вестиционни фондове, как-
то и в групата на високо
равнище на Европейската

комисия за опростяване на
кохезионната политика. Ръ-
ководи дирекция "Централ-
но координационно звено"
до януари 2017 г., когато е
назначена за служебен за-
местник министър-предсе-
дател, отговарящ за евро-
пейските фондове. На 9
май 2017 г. е назначена за
заместник- министър на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството. От октом-
ври 2018 г. работи по съз-
даването на Държавна
агенция "Безопасност на
движението по пътищата".
Новата агенция бе офици-
ално създадена от кабине-
та в края на януари. Идея-
та за нейното съществува-
не дойде след тежката ка-
тастрофа с автобус край
Своге миналото лято, при-
помня Канал 3. ç

зи за участие в хазартни
игри в полза на "Евробет"
ООД и изплащане на пе-
чалби на участниците в иг-
рите, срещу възнагражде-
ние от 5% от брутната су-
ма по направените залози.
Съпругата на Петров го би-
ла упълномощила чрез сво-
ето дружество да разпрос-
транява и лотарийни биле-
ти срещу 6% комисиона,
гласи съобщението на про-
куратурата. ç

Главният прокурор Со-
тир Цацаров поиска отст-
раняване на военен следо-
вател, съобщиха от проку-
ратурата. Той внесе в Про-
курорската колегия на Вис-
шия съдебен съвет искане
майор Георги Петров да бъ-
де освободен от заемана-
та длъжност "военен сле-
довател" във Военноокръж-
на прокуратура - София.
Причината е, че той рабо-
тел и като букмейкър, а

събрание. България ще
продължи своята последо-
вателна подкрепа за
усилията на Северна
Македония за европейска
и евро-атлантическа
интеграция, категорична
беше Караянчева, комен-
тира Епицентър. Тя под-
черта, че България не
спести усилия, за да
върне страните от Запад-
ните Балкани, особено
Република Северна Маке-
дония, в дневния ред на
ЕС. Председателят на
Събранието на Република

Северна Македония Талат
Джафери изрази благо-
дарност към България за
усилията и подкрепата,
която страната ни е ока-
зала за европейската и
евро-атлантическата ин-
теграция на Северна Ма-
кедония. "Диалогът и сът-
рудничеството могат да ни
водят напред", добави той.
"По-лесно се работи и на-
предва, когато имаш при-
ятел като България", под-
черта председателят на
Събранието на Република
Северна Македония. ç

Талат Джафери и Цвета Караянчева

Âëàñòòà
óäðÿ äèâîòî
êúìïèíãóâàíå

осъществяваната от него
възмездна букмейкърска
дейност е несъвместима
със заеманата длъжност в
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà: ÃÅÐÁ âîäè ïîëèòèêà â
èíòåðåñ íà îëèãàðõèÿòà è åäðèÿ áèçíåñ
Ëèäåðêàòà íà ñîöèàëèñòèòå ïîäêðåïè ïðîòåñòèðàùèòå ôàðìàöåâòè

Няма да взимаме пари,
няма да се возим на
служебни коли, докато сме
извън парламента!

Това заяви пред медии-
те на пресконференция
лидерът на БСП Корнелия
Нинова.

Тя подчерта, че решени-
ето червените депутати да
напуснат парламента е
взето от Националния
съвет на партията и пак
пленумът трябва да реши
те да се върнат в пленар-
ната зала.

Управляващите сътвори-
ха законодателен хаос с
Изборния кодекс, катего-
рична е лидерката на
БСП. Тя отговори така на
журналистически въпрос
как ще коментира послед-
ния ход на управляващите
- парламентарната правна
комисия отложи промени-
те в кодекса, изчаквайки
решението на президента
Румен Радев.

Нинова припомни, че в
хода на дебатите  - първо
в правната комисия, а
след това и в пленарната
зала миналия четвъртък,
социалистите са предуп-
реждавали да не се пипа
преференцията. Но аргу-
ментите им не са били
чути. Едва след възмуще-
нието, което промените в
кодекса предизвикаха, се
стигна до намеса на
премиера и обещание за
обрат. Но последва наме-
рение от страна на ГЕРБ
да разгледат промени в
Изборния кодекс, преди да
има вето на президента
или обнародване. От ГЕРБ
не се съобразиха с мнени-
ето на юристите, че това е
против закона, припомни

Нинова. И попита риторич-
но представителите на
медиите - как да коменти-
рам, като не знам какво
ще решат до довечера?

В началото на прескон-
ференцията лидерката на
БСП Корнелия Нинова
информира, че е имала
среща с протестиращите
фармацевти. Днес повече
от 700 аптеки в страната
не отвориха заради изиск-
ването да се закупи нов
софтуер, за да се отговори
на нова евродиректива.

"Както знаете, днес има
протест на фармацевтите и
стотици аптеки в страната
са затворени. В Изпълни-
телното бюро на БСП
проведохме среща с
Националната аптечна
камара по тяхно желание
тук в сградата на "Позита-
но" 20. За да няма спеку-
лации и фалшиви новини,
че БСП яха протестите,
всички наши обсъждания
се базират на споразуме-
ние за сътрудничество",
обърна се към журналис-
тите Корнелия Нинова.

Отново политика в
подкрепа на олигарсите и
големите и убиване на

малкия бизнес! Направиха
пълен хаос, както с всичко
друго, бе изводът й. Соци-
алистите настояват за
аптечна карта, за да имат
достъп до лекарства
всички граждани.

Некадърност и безхабе-
рие за положението на
народа, бе изводът на
Нинова.

Настояваме за единни
държавни цени, каза още
Нинова. И цитира, че
такива има в Австрия,
Германия, Гърция и други
държави от ЕС.

Трябва да се удължи
срокът за въвеждане на
новите мерки в аптеките,
да има единен софтуер и
разходите да са за сметка
на производителите на
лекарства, категорична е
Корнелия Нинова.

Корнелия Нинова
обясни, че по време на
срещата фармацевтите са
запознали представители-
те на опозицията с някол-
ко проблема: едновремен-
ното вкарване на четири
софтуерни системи; при-
тесненията на фармацевти-
те, че НАП иска да вижда
цялата база данни, както и

проблема с разходите по
този софтуер.

Нинова обясни, че
фармацевтите са притес-
нени, тъй като НАП иска
освен да вижда информа-
цията за търговски оборот
и цялата база данни.
"Класическият казус е
един пациент иска да
кандидатства за кредит,
обаче изтече информация
и тя казва, че няма да има
кредит, защото той ще
почине. Теглят се лични
данни на пациенти", каза
Нинова.

"Проблемите имат
решения. Обсъдихме
всичко в детайли. Крат-
косрочни и дългосрочни
мерки. Първо обединихме
се в мнението, че трябва
да се удължи срокът, за
да се въведат тези мерки
в аптеките. По информа-
ция на камарата тези
мерки не са започнали
още в редица европейски
държави. Нито Германия,
нито Франция, нито
Норвегия са започнали с
тези мерки. Полша, Чехия,
Унгария и Словакия даже
не са подписали споразу-
мението за присъединява-
не. Имаме основание да
поискаме удължаване на
срока. Да се изпълни
регламента и разходите,
които трябва да направят
аптеките, да бъдат за
сметка на производители-
те на лекарства", заяви
Нинова и добави, че е не
е необходимо да се
правят четири различни
софтуера, а един. "Знаем
докъде стигнаха успехите
на електронното управле-
ние", подчерта лидерът на
БСП. ç

�
Íà òîçè äåí

Събития

� 1613 г. - Михаил
Романов е избран за цар на
Русия.
� 1788 г. - Австрия

обявява война на Османската
империя.
� 1804 г. - Ричард

Тревитик създава първия
парен локомотив в света.
� 1848 г. - Карл Маркс и

Фридрих Енгелс публикуват
Комунистическия манифест.
� 1878 г. - Великият

руски княз Николай Николае-
вич предава ултиматум на
Високата порта за влизане на
руски части в Сан Стефано.
� 1929 г. - Франция

отказва убежище на Лев
Троцки.
� 1947 г. - В САЩ е

произведен първият фотоапа-
рат „Полароид“.
� 1960 г. - Фидел Кастро

издава указ за национализа-
ция на частната индустрия в
Куба.
� 1972 г. - Съветският

безпилотен космически апа-
рат „Луна 20“ каца на Луната.

Родени

� 1836 г. - Лео Делиб,
френски композитор
� 1866 г. - Август фон

Васерман, германски микро-
биолог
� 1903 г. - Анаис Нин,

американска писателка
� 1911 г. - Лео Конфор-

ти, български актьор
� 1924 г. - Робърт

Мугабе, бивш президент на
Зимбабве
� 1927 г. - Юбер дьо

Живанши, френски моден
дизайнер
� 1933 г. - Нина Симон,

американска певица
� 1939 г. - Дончо Папа-

зов, български мореплавател
� 1960 г. - Пламен

Орешарски, български
финансист, бивш премиер

"Промените в изборното
законодателство на ГЕРБ,
приети по нощни доби, са
скандални. До днес не на-
мерихме рационално обяс-
нение за тях. Политически-
ят знак от тези промени ще
остане в историята, а от
юридическа гледна точка,
това един ден ще се изуча-
ва в правните факултети."
Това заяви пред БСТВ на-
родният представител от ПГ
на "БСП за България" Явор
Божанков. Според него
обяснението на управлява-
щите за промените е раз-
нопосочно. Той припомни,
че ГЕРБ бяха твърдо за еле-
мент на мажоритарен вот
и преференции, а в един
момент са се обърнали на
180 градуса. "Парламентар-

ÁÑÏ: Óïðàâëÿâàùèòå ãîòâÿò àâòîðèòàðíà ìàøèíà çà ðåïðåñèÿ

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

ната група на ГЕРБ няма
собствена воля и явно ми-
нистър-председателят е

приел да изпълнява зако-
нодателни функции. Ако има
гневна реакция на общест-
вото, дават назад", добави
Божанков. "ГЕРБ казаха, че
връщат старото положение
с преференциалния вот и
че ще има избор на нова
ЦИК, но пропускат, че с
гласуването на промените
бяха приети и други, които
са много скандални", каза
народният представител от
левицата. Според него ко-
алиционните партньори на
ГЕРБ също са дали разно-
посочни сигнали- дали са
подкрепяли промените в
изборното законодателст-
во. "ГЕРБ имат план за
сглобяване на авторитарна
машина за репресия и ней-
ното въвеждане в експло-

атация", категоричен беше
Явор Божанков.  Народни-
ят представител от левица-
та обясни, че от ГЕРБ са
внесли законодателни про-
мени в Народното събра-
ние, с които искат да про-
менят вече гласуваните
промени на изборното за-
конодателство. Това обаче
е грешка, защото те още
не са обнародвани от дър-
жавния глава и не са пуб-
ликувани в Държавен вес-
тник. "Няма как да проме-
няш промени, които не са
влезли в сила. Затова твър-
дя, че един ден това ще се
изучава в правните факул-
тети като абсолютен преце-
дент и подигравка с право-
то в България", заключи Бо-
жанков. ç

Явор Божанков

� 1984 г. -
Михаил
Шолохов,
руски
писател,
Нобелов
лауреат

� 1976 г. - Мила Георгие-
ва, българска цигуларка

Починали

� 1677 г. - Барух Спино-
за, холандски философ
� 1934 г. - Аугусто Сесар

Сандино, никарагуански
национален герой

� 1973 г. - Никола Мирчев,
български художник
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Îáùî 68 íîâîñòè ùå áúäàò
ïîêàçàíè íà Ìåæäóíàðîäíèÿ
ïàíàèð

Пълна гама продукти от
сибирска чага - чай, течен
и сух екстракт, които са
новост в европейски
мащаб, ще покаже изложе-
нието на хранителната
индустрия "Фудтех". Гъбата
"Чага" е одобрена в Русия
като препарат срещу рак,
помага  при гастрит, язва и
колит. Научни изследвания
подкрепят тезата за лечеб-
ните свойства на гъбата,
която в Япония наричат
"диаманта на гората".
Мегафорумът за агробиз-
нес, вино, храни  и оборуд-
ване АГРА се провежда
заедно с изложбите  "Вина-
рия" и  "Фудтех". На него
до 24 февруари в Междуна-
родния панаир в Пловдив
ще бъдат представени 15
световни новости. Една от
тях е биоскенерът на
бъдещето - пътна карта,
която проследява дали
земеделски, хранителни

Ñóáñèäèèòå çà ìëàäè
ôåðìåðè ñå âäèãàò
äî 100 000 åâðî

Ñèáèðñêà  ãúáà ñðåùó ðàê
íà ÀÃÐÀ 2019

Европейската комисия
(ЕК) предвижда повишаване
на прага за субсидиране на
млади фермери от сегашни-
те 70 000 евро на 100 000
евро. Това стана ясно от съ-
общението на Комисията,
озаглавено "Бъдещето на се-
лото: Социалните цели на
следващата Обща селскос-
топанска политика (ОСП)".
Европейският селскостопан-
ски сектор се характеризи-
ра със застаряващо населе-
ние, отчитат експертите.
През 2010 г. едва 7,5% от
земеделските производители
в Общността са на възраст
до 35 години. 53% от евро-
пейските фермери са над 55-
годишни, а 30% са на пове-
че от 65 години. "Нашата
селскостопанска общност се
нуждае от инжекция с нова
кръв. В същото време мла-
дите земеделски производи-
тели, по-възрастните земе-
делски стопани и новите
участници са изправени пред
значителни пречки и риско-
ве", изтъква Комисията. Съ-
общението описва някои от
начините, по които държави-
те членки могат да предос-
тавят конкретна помощ и
подкрепа на младите земе-
делски производители и раз-
витието на селския бизнес.

Новата ОСП за периода
2021-2027 г. предвижда по-
не 2% от годишния бюджет
за директни плащания да се
насочи към финансови инс-
трументи в подкрепа на мла-
ди земеделски производите-
ли и нови стопани.  Държа-
вите членки ще бъдат оку-
ражавани да засилят помощ-
та за младите земеделски
стопани и за стартиращите
фирми в селските райони.
Във връзка с това ЕК изтък-
ва, че максималният праг на
подпомагане ще се повиши
от 70 000 евро в сегашната
ОСП на 100 000 евро.

 Освен това държавите
членки ще могат да създа-
дат Допълнителна подкрепа
за доходите за младите зе-
меделски стопани, за да оси-
гурят допълнително подпома-
гане на доходите след пър-
воначалната настройка. Тя
ще се изплаща ежегодно ка-
то необвързано с производ-
ството плащане. "Бъдещата
ОСП признава значението на
привличането на млади мъ-
же и жени в сектора и улес-
няване на развитието на биз-
неса в селските райони. Чрез
новия начин на работа дър-
жавите членки ясно ще очер-
таят своя подход и набора
от интервенции в подкрепа
на обновяването на поколе-
нията в техния стратегичес-
ки план на ОСП", коментира
Комисията.ç

Íàøåíåö ïîâàëè ìóôëîí ñ ðîãà çà çëàòåí ìåäàë â Áàë÷èøêîòî ëîâíî ñòîïàíñòâî
Муфлон с дължина на

рогата 95,2 сантиметра и
217,9 точки по системата
CIC беше отстрелян от бъл-
гарски ловец през почив-
ните дни в "Държавно лов-
но стопанство"-Балчик,
става ясно от съобщение,
публикувано на официал-
ния уебсайт на Североиз-
точното държавно предп-
риятие. Заедно с красивия
трофей ловецът ще полу-
чи и златен медал. Според
ловните специалисти в
стопанството животното е
10-годишно, много добър
екземпляр, с изключител-
но симетрични рога.

Все повече българи се
интересуват от лов на муф-
лони, коментират от ком-
панията. През тази годи-

В Пловдив бяха открити международните изложби
DGRA,VINARIA,FOODTECH. Тази година тук се представят

над 650 фирми от 30 държави.

Снимки Пресфото БТА

или фармацевтични продук-
ти са създадени според
изискванията на биопроиз-
водството, за да бъдат
елиминирани фалшифика-
тите. Тя беше сред фина-
листите в престижния
международен конкурс Bio-
IT World в САЩ.

Онлайн платформа за
търговия със зърно, новост
в Европа, показва наша
компания. Електронният
пазар намалява разходите
и пести време.

Световна иновация е
оборудването за акустично-
то замразяване, запазващо
напълно качествата на
суровините и храните. От
същия ранг са продуктите
на Института по криобио-
логия и хранителни техно-
логии: синьо вино, диети-
чен шоколад и сладкиш
линцер с екстракт от
водораслото спирулина,
притежаващо антиоксидан-

тни и билогично активни
свойства.

Деликатеси без аналог
в света представя бъл-
гарска марка. Колекцията
е съставена от краве,
овче и козе сирене с
трюфели или с манатар-
ки. Уникален е и най-
новият продукт в нея -
кози суджук с три вида
трюфели.

Сред иновациите на
изложбата за лозарство и
винарство "Винария" е
последно поколение
оборудване. За първи път
се представят комбинира-
на наливна инсталация за
вино и бира, кегове за

вино за еднократна упот-
реба, бутилиране на вино
в алуминиеви кен опаков-
ки. Общо 68 новости ще
бъдат показани на "АГРА",
"Винария" и "Фудтех".
Специалистите ще видят
модерните тенденции и
разработки. Посетителите
ще се наслаждават на
вкусната палитра в Града
на виното и деликатесите,
където е разположена и
изложбата "Вкусове от
Италия". Повече от 30
събития включва съпътст-
ващата програма. Изложе-
нията  ще  бъдат отворени
от 9 до 18 ч., а в послед-
ния ден - до 14 часа.ç

на от ДЛС-Балчик могат да
предложат поне още две
животни с показатели ка-
то на отстреляното в края
на миналата седмица. Ве-

че има запитвания, така че
скоро ловното стопанство
може да подобри някой от
собствените си рекорди.

През 2015 и 2016 г. в те-

риториалното поделение
бяха отстреляни два муф-
лона, чиито рога са оце-
нени по системата CIC съ-
ответно с 226,9 точки и 235
точки. В националната кла-
сация за трофей от муф-
лон двете животни са на
второ и пето място. Наци-
оналният рекорд за този
вид е от 1986 г., като жи-
вотното е отстреляно от То-
дор Живков в ДЛС-Воден.
Смятаме след 2-3 години
да атакуваме националния
рекорд, въпрос на време
е муфлон, отгледан в на-
шето стопанство, да огла-
ви класацията и рекордът
на бившия първи да бъде
подобрен, коментира ди-
ректорът на ДЛС-Балчик
инж. Калинка Тодорова.ç

Не се очакват преки за-
губи за българските произ-
водители след Брекзит, тъй
като около два процента е
износът на български земе-
делски и хранителни про-
дукти за Великобритания.
Това каза министърът на зе-
меделието, храните и гори-
те Румен Порожанов пред
журналисти в Пловдив, след
като официално откри Меж-
дународната селскостопан-

Íå ñå î÷àêâàò ïðåêè çàãóáè çà
áúëãàðñêèòå ïðîèçâîäèòåëè
ñëåä Áðåêçèò

ска изложба "Агра 2019".
При Брекзит без споразу-
мения в нашия отрасъл, тър-
говията на плодове, зелен-
чуци, животинска продук-
ция и живи животни ще пре-
минава по правилата за
търговия с трети страни,
както с арабските държави
и тези извън ЕС, а според
министъра това означава
повече документация и сер-
тификати.ç
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Áúëãàðèÿ òâúðäî íà äúíîòî
ïî åíåðãèéíà áåäíîñò

България се представя
най-зле в класация на 28
европейски държави за ни-
вото на енергийната бед-
ност. Това показва ново из-
следване на Open Exp (ба-
зирана в Париж организа-
ция с фокус върху устой-
чивото развитие), публику-
вано от Европейската коа-
лиция за право на енергия.
Според изследването в
България, Словакия и Ун-
гария нивото на енергийна
бедност е "екстремно". Най-
добре се представят Шве-
ция и Финландия с ниско
ниво на енергийна бедност.
Показателите, които се
следят, са влага в жилища-
та, цена на енергията за до-
макинствата, липса на въз-
можности домовете да се
поддържат комфортно топ-
ли или прохладни според
сезона. Заключенията на
проучването са, че като ця-
ло масово жителите на дър-
жавите-членки на ЕС в Юж-
на и Източна Европа сту-
дуват зимата, но дори на
техния фон България се
очертава в най-неизгодна

Õîðàòà ñ íèñêè äîõîäè ñà æåðòâè
íà öåíèòå íà åëåêòðè÷åñòâîòî

позиция, информира "За
Земята". "За да се избег-
нем превръщането на хо-
рата с ниски доходи в жер-
тви на цените на електри-
чеството, правителството
трябва да направи възмож-
но домовете им да са енер-
гийно позитивни - т. е. да
произвеждат повече енер-
гия, отколкото потребяват",
казва Ямина Сейхиб, стар-
ши анализатор и автор на
изследването на Open Exp.

От общо 28 държави 17
имат осезаем проблем с
енергийната бедност. Раз-
ходите на семействата за
електричество растат, като
това е най-видимо в дома-
кинствата с ниски доходи.
За тях разходите за смет-
ки между 2000 и 2014 годи-
на са нараснали с 33%.
Държавите с ясни и стрик-
тни строителни правила се
представят по-добре, а пос-
ледните в класацията се из-
правят пред липса на ком-
форт не само през зима-
та, но и през лятото зара-
ди високите температури.
Отличници в класацията са

Швеция и Финландия, кое-
то показва, че социално-
икономическите фактори
имат по-голяма роля, откол-
кото метеорологичните.

"Енергийната система в
България е изключително
централизирана, остаряла
и има огромни загуби при
пренос. А ако искаш да про-
извеждаш сам електричес-
твото, което използваш, се
сблъскваш с тежката и скъ-
па административна маши-
на", казва Генади Кондарев
от "За Земята". Още една
причина за негативната
тенденция е и използване-
то на нискоефективни отоп-
лителни уреди, особено в
семействата с ниски дохо-
ди. Енергийните помощи,

Пътуванията с цел тури-
зъм в последното тримесечие
на миналата година спадат се-
риозно на годишна база, по-
казват предварителните дан-
ни на Националния статисти-
чески институт (НСИ). През
четвъртото тримесечие на
2018 г. 1,09 милиона бълга-
ри са реализирали туристи-
чески пътувания - 84.1% са
пътували само в страната,
14,5% - само в чужбина, а
1,4% са пътували в страната
и зад граница. В сравнение
със същото тримесечие на
2017 г. общият брой на пъту-
валите на възраст 15 и пове-
че навършени години се по-
нижава със 17,6%, отчита
статистиката. Това е продъл-
жение на тенденцията от ля-
тото на 2018 година, след ка-
то през третото тримесечие
1,88 милиона българи  пъту-
ваха с цел туризъм, което по-
каза спад от 5,5% на годиш-
на база. В периода октомври
- декември 2018 година най-
много са пътували българите
на възраст 25 - 44 години -
469.2 хиляди или 42,8% от
всички пътували лица.

Във всички възрастови гру-
пи преобладава относителни-
ят дял на пътуванията в стра-
ната, като най-висок е този
дял при младите до 24 години
- 90,1% от пътувалите в тази
възрастова група. При пъту-
ванията в чужбина делът на
пътувалите на възраст 45 - 64
години е най-голям - 16,7%
от пътувалите в съответната
възрастова група, показва на-
ционалната статистика.

По-голямата част от ту-
ристическите пътувания на
лицата на възраст 15 и пове-
че навършени години в стра-
ната са били с цел "посеще-
ние на близки", докато тези,
реализирани в чужбина, са за
"почивка и екскурзия", посо-
чени съответно от 49,9 и 52%
от тях.

Най-голям дял от разхо-
дите за пътувания в страната
имат тези за храна - 38,9%,
докато в чужбина са разхо-
дите за транспорт - 41,9%.

През последното тримесе-
чие на 2018 г. средният раз-
ход при пътуване с лична цел
на едно лице на възраст 15 и
повече навършени години е
161.57 лв. в страната и
515.11 лв. в чужбина. Същев-
ременно разходите на едно
лице за професионално пъ-
туване са средно 154.92 лв.
в страната и 1 192.41 лв. в
чужбина. ç

на които много от тях раз-
читат, за съжаление не га-
рантират топлина в домо-
вете им.

Затова трябва да се тър-
сят по-гъвкави алтернативи
като например еднократно
закупуване на високоефек-
тивни отоплителни уреди.
Подобна програма беше
представена пилотно в Со-
фия и след като показа по-
ложителен резултат, общи-
ната обяви, че ще разшири
обхвата и ще кандидатства
по Оперативна програма
"Околна среда" за финан-
сиране. С готови проекти
през миналата година се
включиха още Пловдив, Ди-
митровград, Бургас, Видин,
Монтана и Смолян. ç

Заради подмяната на касовите апа-
рати компаниите се опасяват от изти-
чане на търговска информация. Това
показва  експресна онлайн анкета на
БТПП за новите изисквания към фис-
калните устройства в Наредба Н-18 и
готовността на бизнеса за прилагане-
то й. На въпрос дали ще модифици-
рат фискалните си устройства до края
на март т. г. около 64% от анкетирани-
те съобщават, че няма да се справят
и искат удължаване с 6 месеца. Око-
ло 15% също няма да успеят с този
срок и искат още 3 месеца. Едва 4%
вече са адаптирали касовите си апа-
рати, а 17% са в процес на промяна и
очакват да приключат до 31 март.

Комплексни са причините, пора-
ди които фирмите да не могат да се
справят с изискванията в срок: око-
ло половината съобщават, че достав-
чиците на апаратура и софтуер се ба-

Ôèðìè ñå îïàñÿâàò îò èçòè÷àíå íà òúðãîâñêà
èíôîðìàöèÿ ñ íîâèòå êàñîâè àïàðàòè

совите апарати се превърна в "ква-
зи" данък и тежест за белия сектор,
казват предприемачите.

Компаниите не подкрепят дистан-
ционния достъп и се опасяват от из-
тичане на търговска информация (дос-
тавни цени, търговски намаления, от-
стъпки, лични данни на клиенти фи-
зически лица) от неоторизирано и не-
персонифицирано влизане от служи-
тели на НАП.Според работодателска-
та организация фирмите ще бъдат на-
товарени със значителна финансова
тежест.

В анкетата фирмите подчертават,
че подобна наредба няма в нито ед-
на държава от ЕС.  Допитването е
извършено в периода 16-18 февруа-
ри 2019 година. ç

вят, 35% ползват софтуер, който е уни-
фициран за всички магазини и ще е
нужно повече време за промяна, 22%
изпитват финансови затруднения. При
24% причините се свързват отново
до самия софтуер - част от тях чакат
одобрение от НАП, при други той не
позволява промени и преработка.
Много фирми се замислят дали да не
се откажат от плащания в брой и да
работят само по банков път. Фирми-
те сигнализират още, че е нужно и
време за обучение на служителите.
Според компаниите времето за пре-
работка на софтуерите е безкрайно
малко. Бизнесът отбелязва, че подк-
репят НАП да ограничи сивата ико-
номика, но сега се създава допълни-
телна тежест за легалния бизнес. Не-
издаването на фискални бонове ще
продължи сред работещите в сянка
фирми. Периодичната подмяна на ка-

Има отлив между 30 и
40% на ранните записвания
за почивка в България за та-
зи година от младежите на
възраст до 25 години, обяви
министърът на туризма Ни-
колина Ангелкова в сряда
пред "Нова телевизия". В от-
говор на въпрос дали това
е резултат от акциите на бив-
шия вицепремиер Валери
Симеонов срещу шума по
морето миналото лято, тя ка-
за, че не може да обясни
каква е причината. "Всеки
един скандал оказва влия-
ние", каза Ангелкова. На 6
февруари властите съобщи-
ха, че ранните записвания

но почти нищо не може да
се направи, защото става-
ло дума за заварени обек-
ти. Тя обясни, че строежите
са били разрешени преди
2008 година, когато е приет
Законът за Черноморското
крайбрежие. По думите й
става въпрос за строежи в
частни имоти, а когато за-
конът е спазен, нямало как
да се спре строителството.
Ангелкова обеща по-под-
робна информация, като по-
лучи поисканите от общи-
ните по морето данни за из-
даваните разрешителните
за строеж през годините в
Зони А и Б по закона. ç

Îòëèâúò íà òóðèñòè ïî ×åðíîìîðèåòî ïðèäîáèâà îãðîìíè ðàçìåðè

на руски туристи за Бълга-
рия са намалели с 25%. То-
гава Ангелкова обясни, че ще
опитва да обръща негатив-
ната тенденция по време на

своето посещение в Моск-
ва. Коментирайки скандали-
те със строежите по море-
то тази зима, Ангелкова по-
сочи, че това е неприятно,
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На 12 февруари
2019 г. в град София
се проведе официал-
ната церемония по
връчване на третите
Годишни награди на
SOS Детски селища
България "Едно се-
мейство". Сред гос-
тите на събитието
бяха корпоративни и
медийни партньори,
индивидуални дари-
тели и SOS съмиш-
леници, които се за-
познаха с участието
на всеки един от то-
ва голямо семейство
в помощ на децата,
които се нуждаят от
родителска грижа.

Кооперативните
организации бяха от-
личени в категория-
та "Дългогодишни
корпоративни дарите-
ли" за благотвори-
телната кампания
КООП=СООР, чрез
която три поредни го-
дини ЦКС, Сдруже-
ние с нестопанска
цел "Всички заедно
можем повече", коо-
перации, кооператив-
ни съюзи и коопера-
тивни търговски дру-
жества от цялата
страна даряват ос-
новни хранителни
продукти с марката
КООП за 4-те цен-
търа за обществена

подкрепа на Сдруже-
ние SOS Детски се-
лища в София, Пер-
ник, Габрово и Ве-
лико Търново.

От името на Цен-
тралния кооперати-
вен съюз наградата
получи зам.-предсе-
дателят Ваня Боюк-
лиева, която благо-
дари за високото от-
личие и подчерта, че
го приема от името
на кооперативните
организации, които

К а м п а н и я т а
КООП=СООР се про-
вежда ежегодно от
2016 г. Досега в нея
взеха участие 124 коо-
перативни организации.
Със събраните средст-
ва бяха закупени ос-
новни хранителни сто-
ки с марката КООП,
които бяха предоставе-
ни като дарение на:
” Сдружение SOS

детски селища - Бъл-
гария (2016, 2017 и
2018 г.);

Централният кооперативен съюз с отличие за
партньорството си с SOS Детски селища България

ни нарушения ,
гр. Пирдоп (2017 г.);
” Център за нас-

таняване от семеен
тип на стари хора,
с. Крушуна, област
Ловеч (2017 г.);
” Център за спе-

циална образовател-
на подкрепа, гр. Куб-
рат (2017 и 2018 г.);
” Домашен соци-

ален патронаж ,
гр. Угърчин (2018 г.);
” Домашен соци-

ален патронаж ,
гр. Троян (2018 г.).

награди на Министер-
ството на труда и со-
циалната политика, с
които кампанията бе
отличена още в нача-
лото на своето про-
веждане. През 2016 г.
Централният коопера-
тивен съюз и Сдруже-
ние "Всички заедно
можем повече" полу-
чиха Грамота в кате-
гория "Социални ино-
вации, свързани със
социално включване"
в Годишните нацио-
нални награди за
социална иновация в
подкрепа на социал-
ната икономика. През
2018 г. кооператив
ните организации бя-
ха отличени с Поче-
тен плакет в катего-
рия "Социално включ-
ване" за проекта
"КООПЕРАЦИИТЕ -
устойчив бизнес в
полза на обществото",
който бе част от бла-
готворителната кам-
пания КООП=СООР
'2018 и е насочен към
популяризиране на
17-те Цели за устой-
чиво развитие, утвър-
дени от Организаци-
ята на обединените
нации.

Заслужено признание и успешен завършек на
третата благотворителна кампания КООП=COOP
Заслужено признание и успешен завършек на

третата благотворителна кампания КООП=COOP

Признание за со-
циалната стойност
на кампанията
"КООП=СООР: Да
изградим по-добър
свят СЕГА" са и двете

въпреки предизвика-
телства, с които се
сблъскват ежеднев-
но, подкрепят дет-
ските селища вече
трета година.

” Комплекс за со-
циални услуги, с. Зе-
лениково ,  област
Пловдив (2017 г.);
” Дом за възра-

стни хора със сетив-

Проведените до-
сега три благотвори-
телни кампании ус-
пяха да приобщят
към кооперативната
идея не само децата
на SOS детски сели-
ща и техните прием-
ни семейства, но и
много други деца и
възрастни в затруд-
нено и неравностой-
но положение, кои-
то благодариха за
предоставените им
хранителни продукти
от първа необходи-
мост. Това за поре-
ден път даде увере-
ност на член-коопе-
раторите и коопера-
тивните организа-
ции, че с провежда-
нето на подобни ини-
циативи те не само
изпълняват своята
социална мисия да
помагат на хората от
най-уязвимите групи,
но и запознават об-
ществото с предим-
ствата на коопера-
тивния модел, в цен-
търа на който стои
човекът.

Дирекция
"КООП медии

и реклама"
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Най-дългата река в
света може да е Нил. А
може и да е Амазонка. В
учебниците няма проблем
да пише и двете. Не е
проблем и ако децата се
чудят, тъй като и светов-
ната наука се чуди в
отговора.

Такова накратко е
мнението на Националния
институт по геофизика,
геодезия и география към
БАН относно някои мо-
менти от учебното съдър-
жание. Същото смята и
Министерството на обра-
зованието и науката
(МОН). Казусът е стигнал
чак до парламента. Той
касае малък конкретен
пример, отваряйки раз-
мисли към големи прин-
ципни въпроси в образо-
вателната система. Част е
от голямата лудост, която
се стоварва върху деца,
родители и преподаватели
с качеството и количест-
вото на учебниците.

Историята е следната.
Депутатите от БСП Ста-
нислав Владимиров и
Любомир Бонев са били
алармирани от учители и
родители, че в учебниците
на различни издателства
за 5-и и 6-и клас по
география и икономика
(предметът е общ) са
допуснати различни
данни. Така например в
една бумага като най-
дълга река е представена
Нил, в друга - Амазонка.
Посочени са различни
километри дължина.
Всичко това е проблем не
само относно знанието на
децата, но и технически,
касаещ изпитването - как
да се поставят оценките?!
В днешното българско
училище по-голямата част
от изпитването е тестово,
тоест детето няма въз-
можност за разсъждения,
следва да дава конкретни
отговори - какъв да бъде
той, ако въпросът е за
най-дългата река? Докато
в клас все пак се чете от
един учебник и притесне-
нието може да бъде
избегнато, не така стоят
нещата при олимпиади,
междуучилищни състеза-
ния и матури. Там се
надпреварват деца, полз-
ващи различни помагала.

Íîñÿò ëè ïîëçà ìíîãî ó÷åáíèöè?
Êîëè÷åñòâîòî âîäè ëè äî êà÷åñòâî?
Ìîãàò ëè äà ñå êîíòðîëèðàò
òîëêîâà ìíîãî ïîìàãàëà?

А едно такова недора-
зумение в матурите
може да предопредели
бъдещето на детето.

Получили оплаквания-
та, депутатите Владимиров
и Бонев отправят питане
към образователния
министър Красимир
Вълчев в рамките на
парламентарния контрол.
Въпросът им е принципен
- защо се допускат разми-
навания в учебниците, кой
ги допуска, какво прави
министерството, за да
унифицира информацията.
Случаят с Нил и Амазонка
е даден като пример.

Отговорът на Красимир
Вълчев е повече от инте-
ресен. Той, разбира се, е
подготвен не от него, а от
чиновниците в министерс-
твото - същите хора,
одобряващи учебниците и
срещу които е насочено
недоволството. Вероятно
поради това те са избег-
нали да отговорят прин-
ципно, а са се насочили в
конкретика - за реките.
Обяснението им гласи, че
според методиката учени-
ците следва да знаят не
статистически данни за
водните обекти, а да ги
"оценяват, характеризират"
и очертават на картите.
Тоест никой няма да пита
децата за най-дългата
река, най-малко пък на
матури, уверяват чиновни-
ците.

За качеството на знани-
ето дума не обелват.

Не са си направили
труда да разяснят и какво
ще се случи, ако препода-
вател се осмели да вклю-
чи в тест въпроса за най-
дългата река в света.

Още по-любопитно е
становище на Национал-
ния институт по геофизи-
ка, геодезия и география,
прикрепено към министер-
ския отговор. То започва
така: "Географията е
динамично развиваща се
наука". После е обяснено,
че природните явления и
процеси търпят промени,
в рамките на няколко
столетия учени варират в
мненията си, спорът за
най-дългата река бил с

300-годишна давност…
Нил и Амазонка постоян-
но били в надпревара за
челното място, тъй като
не било ясно кой точно
приток на южноамерикан-
ската река да се вземе
при измерването… Най-
нормално било различни-
те творчески колективи
да ползват различни
данни… "Информацията
не може да се унифици-
ра, тъй като това  би
означавало да се отрекат
научни изследвания на
световноизвестни учени",
завършва становището на
института към БАН. С
това приключва и минис-
терският отговор. Тезата
е ясна - нищо нередно
няма в учебниците, всеки
може да пише в тях това,
което сметне за добре.

Но темата не може да
приключи. Защото, тръг-
вайки от простата случка,
следва да бъдат отправе-
ни големи принципни
въпроси - към тези хора,
които очевидно нямат
намерение да отговарят в
същина, а обичат да
заравят глава в пясъка.

Първи въпрос - кога за
последно експертите от
МОН са влизали в класна

стая? Имат ли представа
въобще от преподаване?
Частта от министерския
отговор, че не се изпитва
за дължината на Нил и
Амазонка, показва, че те
идея си нямат от учебен
процес. Темата за най-
дългата река в света е не
само интересна, тя буди
и детското любопитство.

Само бюрократи
могат да дадат
такова обяснение.

Втори въпрос - какво
пречи информацията да
бъде и правилно поднесе-
на, и унифицирана в
различните издания.
Например - казва се, че
хипотезите за най-дългата
река в света варират,
обяснява се за технологи-
ята на измерване, споме-
нават се научните споро-
ве и се заключава - в
един случай е Амазонка,
в друг - Нил. И точно
тази информация да бъде
записана във всички
учебници. Впрочем така
тя бе поднесена преди
тридесетина години,
когато ученици бяха
днешното поколение на
средна възраст.

Трети въпрос - смята
ли МОН съдържанието на
учебниците за проблем-
но? От него постоянно
недоволстват родители и
преподаватели. Демагоги-
ята в отговора показва,
че темата хич не е инте-
ресна за МОН. БАН в
случая заслужава по-
малка критика, защото
все пак не академията
одобрява учебниците.

Четвърти въпрос,
главният  - носят ли
полза много учебници?
Количеството води ли до
качество? Могат ли да се
контролират толкова
много учебници, учебни
тетрадки, помагала и
т. н.? Известно е, че
това е съкровена тема
за министерството, "екс-
пертите", издателския
бизнес и въобще цялото
ни пазарно общество -
поради това не бива да
бъде поставяна. Важното
е да текат парични пото-
ци, а децата, знанието -
кучета ги яли. Темата с
качеството на учебниците
винаги се замита, защото
касае огромни интереси.

Калоян ТОДОРОВ
От "Барикада"

Êîÿ å íàé-äúëãàòà ðåêà?
Íå ïèòàéòå ïðîñâåòíèòå
÷èíîâíèöè
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Според проучване на
Pew Research Centre, 46%
от жителите на Канада
смятат, че САЩ представ-
ляват заплаха за страна-
та им. За сравнение
данните за Русия и Китай
са съответно 32% и 31%.
А в Мексико 64% от
населението се страхуват
от по-големия си съсед,
докато само една трета
виждат заплаха в Русия
или Китай. Оказва се, че
и в Германия, Франция,
Япония и Южна Корея,
тоест в страните, които
традиционно се смятат за
близки съюзници на
САЩ, американците са
възприемани като по-
голяма заплаха, отколко-
то руснаците. Ежегодната
Мюнхенска конференция
по сигурността не успя
да се превърне във
водещо световно съби-
тие. На форума тази
година не присъстваха
нито руският президент
Владимир Путин, нито
американският Доналд
Тръмп. В последния
момент, по неизвестни
причини, участие отказа
и френският държавен
глава Еманюел Макрон,
който трябваше да е
сред основните говорите-
ли. Така че нивото на
събитието не беше толко-
ва високо, както други
години. Но Мюнхенската
конференция е забележи-
телна не само с изказва-
нията на водещи полити-
ци (като съдбоносната и
знакова реч на Путин от
2007 г.), но и с публикува-
нето на голям брой
международни изследва-
ния за обществените
нагласи по света. И тази
година бяха оповестени
любопитни социологичес-
ки проучвания, чиито
резултати изненадаха
западните медии и ана-
лизатори.

Така например британ-
ската преса, която изигра
съществена роля за
разпалването на антирус-
ки настроения по света,
бе откровено шокирана
от факта, че жителите на
планетата смятат Амери-
ка за по-голяма заплаха
за света, отколкото Русия
или Китай.

Ñâåòúò âúçïðèåìà Àìåðèêà,
à íå Ðóñèÿ êàòî çàïëàõà
Ùàòèòå ñà íàïúò äà çàãóáÿò ðîëÿòà ñè íà ñâåòîâåí õåãåìîí,
êîåòî ùå ïîëîæè íà÷àëîòî íà „íîâà åïîõà íà ñúïåðíè÷åñòâî ìåæäó
âåëèêèòå ñèëè“, çà êàêâàòî Åâðîïåéñêèÿò ñúþç å íåïîäãîòâåí

Шокът е напълно
разбираем,

защото се оказва,
че усилията по
демонизирането
на Русия са били
напразни.

Анкетата, проведена
от известната компания
за социологически проуч-
вания Pew Research
Centre, показва, че хора-
та по света се страхуват
много повече от Америка
с нейната непредвидима
външна политика. В
страни като Сърбия
например, които традици-
онно недолюбват Вашинг-
тон и симпатизират на
Русия, тези резултати не
са изненада за никого.
Но най-неочаквано за
мнозина дори жителите
на страните - съюзници
на САЩ и техните съсе-
ди, изразяват подобни
опасения. Така например
46% от жителите на
Канада смятат, че САЩ
представляват заплаха за
страната им. За сравне-
ние данните за Русия и
Китай са съответно 32%
и 31%. А в Мексико 64%
от населението се стра-
хува от по-големия си
съсед, докато  само една
трета виждат заплаха в
Русия или Китай. Оказва
се, че и в Германия,
Франция, Япония и Южна
Корея, тоест в страните,
които традиционно се
смятат за близки съюзни-
ци на САЩ, американци-

те са възприемани като
по-голяма заплаха, откол-
кото руснаците.

Коректността на това
изследване бе потвърде-
на и от друго допитване,
представено на конфе-
ренцията в Мюнхен.
Според анализ на общес-
твеното мнение, изготвен
от германската фондация
"Фридрих Еберт",

50% от германците
възприемат САЩ като
заплаха за света,

докато само 33% смятат
същото за Русия. Във
Франция от Америка се
страхуват 24 процента от
населението, а от Русия -
12%. Тези настроения се
обясняват до голяма
степен и с неблагоприят-
ните за жителите на тези
страни санкции спрямо
Русия. Във Франция
например само 33% от
хората одобряват антирус-
ките санкции (против са
43%), а в Германия - едва
17% са "за" срещу 75%
"против". Даже в Латвия,
където местната преса се
опитва по всякакъв начин
да очерни руската външна
политика, против режима
на санкциите се обявяват
59 процента от населе-
нието.

Това на практика
означава, че усилията на
западните агитатори за
тоталното демонизиране
на Русия се оказват ако
не напразни, то поне
недотам ефективни,
колкото им се искаше.

И ако се съди по анали-
зите, придружаващи тези
изследвания, този факт
предизвиква сериозна
тревога у западните
експерти. Те, изглежда,
наистина не знаят какво
да правят, както директно
признават някои от тях.

Колкото и да се опит-
ваха западните елити да
сплашват собственото си
население с "руската и
китайска заплаха",

накрая се оказа, че
хората се тревожат
от съвсем други
проблеми.

Организаторите на
Мюнхенската конферен-
ция, които всяка година
изготвят доклад за основ-
ните предизвикателства
пред международната
сигурност, редом с оби-
чайните заплахи като
климатичните промени,
нарастващите киберата-
ки, тероризма и т. н.,
тази година посочват и
рязката промяна в роля-
та на Америка по света.
Поне такъв извод може
да се направи въз осно-
ва на материалите, пос-
ветен на тази тема.

По мнението на авто-
рите на основния доклад,
Щатите са напът да
загубят ролята си на
световен хегемон, което
ще положи началото на
"нова епоха на съперни-
чество между великите
сили", за каквато Евро-
пейският съюз е неподгот-

вен. Трябва да отбеле-
жим, че това е знаково
признание, свидетелства-
що за това, че самият ЕС
е изключен от класацията
на световните лидери,
към които са причислени
само САЩ, Русия и Китай.

Анализирайки послед-
ните опити на европейс-
ките лидери за създаване
на единна армия, автори-
те на Мюнхенския доклад
отбелязват необходимост-
та от "стратегическа
автономия" на Европа и
външната й политика.
Още едно знаково приз-
нание, че самите евро-
пейци съзнават прекрас-
но несамостоятелната си
роля в "голямата игра", а
мнозина от тях и досега
се плашат от перспекти-
вата и за най-малки
признаци на самостоя-
телност или автономия.

Мюнхенският доклад
за пореден път онагледя-
ва факта, че народите на
повечето страни са по-
умни и прозорливи от
своите елити и от анали-
заторите, обслужващи
тези елити. Общественото
мнение е благосклонно
към приятелство и сътруд-
ничество с Русия, в която
повечето европейци,
азиатци и африканци не
виждат заплаха за себе
си нито сега, нито в
бъдеще. Но експертите в
Мюнхен продължават да
се кахърят, че Европа
няма план Б при евентуа-
лен разпад на изградена-
та след края на Студена-
та война система за
трансатлантическа сигур-
ност, и сеят паника, че
Европа не е в състояние
да се защити, ако сувере-
нът я захвърли на произ-
вола на съдбата.

А от кого трябва да се
защитава? От Русия,
разбира се - отговарят в
хор европейските експер-
ти. А може би е добре да
се поинтересуват от
мнението на собствения
си народ, който ще им
посочи най-добре коя е
реалната заплаха за
мира и сигурността. И
това съвсем не е Русия.

 Владимир КОРНИЛОВ
От РИА

Превод "Гласове"
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На 3 юни 2010 г. екип от
шестима мъже доброволно се
затвори в имитация на кос-
мически кораб, за да не из-
лезе оттам цели 500 дни.
През това време участници-
те в проекта "Марс-500" жи-
веят в пълна симулация на
полет до Червената планета
и обратно - херметично изо-
лирани в тясната "бочка",
както я наричат тримата рус-
ки доброволци.

Те общуват със света по
радиото с 20-минутно закъс-
нение на сигнала, както е в
Космоса, и оцеляват на ос-
къдна космонавтска храна.
Целта на експеримента е да
провери какво въздействие
имат продължителните кос-
мически полети върху човеш-
кия организъм и психика.

Бяха проведени и подроб-
ни предварителни проучва-
ния. Едно от тях е на спе-
циалиста по молекулярна ме-
дицина Йенс Тице от Уни-
верситета в Ерланген.

Тице отговаря за храната
на доброволците, която, ос-
вен че трябва да стигне за
почти година и половина, не
бива да излага на риск здра-
вето на нито един от участ-
ниците. За да е сигурен в
ефективността на менюто,
ученият изследва организма
на шестимата в продълже-
ние на три месеца. И стига
до неочаквано откритие. Из-
численията му недвусмисле-
но показват, че

ìúæêîòî òÿëî
ôóíêöèîíèðà íà
ñúùèòå 28-äíåâíè
õîðìîíàëíè öèêëè,
както и женското. Нещо по-
вече - то се влияе от Луна-
та.

"Открих нещо като мъж-
ка менструация, макар и оче-
видно без кървенето", обяс-
ни изследователят. Находка-
та е толкова революционна,
че сега специално подбран
екип от медици и психолози
ще следи промените в био-
логичните ритми и настрое-
нията на затворените в кап-
сулата господа.

До подобни изводи са дос-
тигнали и други световни
учени. Ендокринологът д-р
Тед Куигли от американска-
та асоциация IGO провежда
дългогодишни изследвания
на мъжките хормонални цик-

МЪЖКАТА
МЕНОПАУЗА
Мит или
реалност?

ли. "Мъжете не са устроени
така просто, както мислят
повечето хора. Много от ти-
пично женските месечни
симптоми имат и своя мъж-
ки аналог", убеден е той.

Изглежда, че един архе-
типен мит е на път да бъде
опроверган. Все повече про-
учвания дават доказателства
за това, че не само нежният
пол е подложен на циклич-
ната власт на хормоните.
Цял фолклор от наука, ви-
цове и книги за самопомощ
приписва промените в нас-
троенията, либидото и кон-
дицията на жените на коле-
банията в естрогена. По за-
кон в Индонезия всяка же-
на, независимо дали работи
в държавна или частна ком-
пания, има право на

äâà äíè åæåìåñå-
÷åí ïëàòåí îòïóñê
ïî âðåìå íà "êðè-
òè÷åñêèòå äíè".

Е, индонезийските влас-
ти могат да се замислят за
подобен жест и към госпо-

дата - предварителните про-
учвания на Тице показват, че
и тяхното самочувствие
страда, когато нивата на тес-
тостерона паднат твърде
ниско.

При това приликите меж-
ду половете не свършват до-
тук. Мъжката половина от
човечеството обикновено се
гордее със своята "криза на
средната възраст" - традици-
онно тя се свързва с пубер-
тетска страст към нови ко-
ли, купони и млади жени.
Оказва се обаче, че много
мъже над 40 преминават и
през съвсем класическа ме-
нопауза, която се характери-
зира със спадане на нивата
на тестостерона, мускулна
атрофия, остеопороза, пони-
жено либидо, лоша концент-
рация. Към тях се прибавят
напълняване, раздразнител-
ност, нощно изпотяване, го-
рещи вълни, умора, депре-
сия и общо отслабване на
организма. И днес още мно-
го лекари и изследователи
гледат на симптомите като
на причина за лошото са-

мочувствие на господата на
средна възраст. Много нови
проучвания обаче показват,
че те са всъщност следствие
на естествена промяна в хи-
мията на тялото.

За разлика от критичес-
ката възраст при жените, в
която тялото просто преста-
ва да произвежда естроген,
мъжете преминават през

ïî-ïðîäúëæèòåëåí
è ïëàâåí ïåðèîä
íà íàìàëÿâàíå
íà õîðìîíà
òåñòîñòåðîí.

Според проучванията на
д-р Малкълм Карутърс - ед-
но от светилата на лондонс-
ката "Харли стрийт" (улица-
та на най-добрите лекари
специалисти), функцията на
тестисите и надбъбречната
жлеза започва да се проме-
ня необратимо обикновено
между 45- и 50-годишна въз-
раст. В отделни случаи това
може да стане и много по-
рано - около 35, както и чак
на 60-70. Колкото по-рано
започне процесът, толкова
по-плавни и леки са отра-
женията му върху мъжкия
организъм.

Досегашните проучвания
върху мъжката менопауза,
които по мнението на мно-
го изследователи са още в
началната си фаза, показ-
ват, че за разлика от жените
вероятно не всички мъже
преминават през периода на
силен и перманентен хормо-
нален спад. Според изслед-
ванията на д-р Карутърс око-
ло 20% от господата над 50-
годишна възраст изявяват
всички симптоми на тестос-
теронния дефицит - по-ряз-
ко от обичайното за възраст-
та спадане на нивата на хор-
мона в организма. Незави-
симо изследване на Бостън-
ския университет пък сни-
жава тази цифра до по-оп-
тимистичните 8,4% при мъ-
жете от 50 до 79 г.

"Голяма част от мъжете
обаче живеят без "диагноза",
допълва ендокринологът от
болницата "Барнсли" във Ве-
ликобритания Хю Джоунс.
По света все още няма прак-

тика и достатъчно информи-
рани специалисти, които да
помогнат на мъжете да раз-
берат

äàëè ïðîÿâÿâàò
ñèìïòîìèòå íà
êëèìàêòåðèóìà,
наричан при господата анд-
ропауза, виропауза или хи-
погонадизъм.

За да се определи това
състояние, са необходими
изследвания на хормонални-
те нива, простатата, кръв-
ната захар, черния дроб,
бъбреците, холестерола, щи-
товидната жлеза и червени-
те кръвни телца.

Най-простата първа стъп-
ка е един обикновен кръвен
тест, който определя нивата
на тестостерона, чиито нор-
мални стойности обикнове-
но се движат между 300 и
1000 ng/dl. Важно е той да
бъде проведен сутрин, кога-
то нивата на хормона са
най-високи, защото по-къс-
но през деня те могат да
спаднат с до 13%. Хипого-
надизмът обаче може да е
следствие от заболяване на
хипоталамуса, хипофизата
или тестисите, както и от
вроден генетичен дефект ка-
то синдрома на Клайнфел-
тер (допълнителна Х хромо-
зома). Такива хормонални
изследвания се правят и в
България.

Когато говорим за андро-
пауза, специалистите обик-
новено разбират така наре-
чения "придобит хипогона-
дизъм", при който нивата на
тестостерона спадат силно -
често с до 60% - заради нор-
малния процес на стареене.
Мнозина смятат, че това не
е причина да се "диагности-
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цира" това естествено случ-
ване в тялото, но забравят,
че медицината отдавна е
направила това за хората от
женски пол. Така че за оп-
ределянето на андропаузата
е важно да се проследят хор-
моналните нива за по-дълъг
период от време. "Намаля-
ването на тестостерона в тя-
лото е естествен процес,
свързан с възрастта - кате-
горичен е ендокринологът и
автор на монографията
"Климактериум у мъжа?"
проф. д-р Филип Куманов.
- Това не е заболяване, а ес-
тествен период в развитие-
то на човешкия организъм.
Съществуват обаче случаи
при определен процент от
мъжете, които се характери-
зират с по-рязък спад на
тестостерона и по-ясно из-
разена симптоматика, кога-
то вече говорим за проблем
- а той често пъти е психо-
логически, причинен от па-
никата вследствие на неус-
пехи в леглото и спадане на
физическите функции."

Добрата новина -

íåïðèÿòíèòå
ñèìïòîìè ìîãàò äà
áúäàò òðåòèðàíè.

Терапията за добавяне на
тестостерон може значител-
но да облекчи някои от най-
травмиращите ефекти - като
ниското либидо и еректил-
ната дисфункция, депресия-
та, атрофиращите мускули,
остеопорозата, анемията, оп-
лешивяването и постоянна-
та умора.

Самата терапия има ня-
колко варианта. Първият са
мускулни инжекции на все-
ки две-три седмици, вторият
- тестостеронни лепенки, ко-
ито приличат на онези за
отказване на цигарите и се
носят на скротума, ръцете,
гърба или корема. Трети вид
терапия са тестостеронни ге-
лове, които се нанасят все-

ки ден на раменете, горната
част на ръцете или корема.

Всяка от тях има своите
плюсове и минуси. Веднага
след  инжекциите например
концентрацията на хормона
е по-висока и намалява пре-
ди следващата доза. Възмож-
но е също така те да причи-
нят повишено образуване на
кръвни клетки като еритро-
цитите, които в някои слу-
чаи надвишават нормата.

Лепенките от своя страна
понякога дразнят кожата, а
с геловете трябва да се вни-
мава, за да не се допрат нап-
ример до съпругата, преди да
са попили - тя със сигурност
няма да хареса ефекта от

повишения тестостерон в тя-
лото си - буйно окосмяване,
повишена раздразнителност
и понякога спадане на гла-
са. Съществуват и хапчета,
но статистически изследвания
показват, че при тях рискът
от странични ефекти е по-
голям.

А те може да бъдат сери-
озни - толкова сериозни, че
да накарат всеки мъж да се
замисли

äàëè ñè ñòðóâà äà
ïîâèøè ëèáèäîòî
ñè è äà ñè
âúçâúðíå áèöåïñè-
òå îò ìëàäîñòòà.

Един от тях е образува-
нето или влошаването на ра-
ка на простатата. Може да
започне и повишаване на
"лошия" холестерол, а броят
на сперматозоидите толкова
да намалее, че да доведе от
своя страна до безплодие,
особено при по-младите гос-
пода.

Отраженията на андропа-
узата могат да съсипят жи-
вота на много мъже - раз-
бити бракове заради сексу-
ални проблеми и депресии,
разбити кариери заради
проблемите с концентраци-
ята и паметта, перманентно
сринато самочувствие...
Списъкът е безкраен.

И независимо дали ще
бъде заведена под отделна
медицинска категория, или
ще се припише основно на
естествените възрастови из-
менения и някои заболява-
ния, тя е реален проблем за
много мъже по света. Има и
една по-светла гледна точка,
разбира се - ако приемат, че
и те са "жертви" на хормо-
ните, уважаемите господа мо-
же би ще започнат най-сет-
не да гледат с разбиране на
непредсказуемото кълбо от
настроения, в което жените
се превръщат в определени
моменти от месеца и живо-
та!              От Интернет
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Трудно е да гледаш безу-
частно нещастно дете. Без
значение дали плаче за
смъртта на домашния си лю-
бимец, или заради спукания
балон, инстинктът ни гово-
ри да направим нещо, бър-
зо.

Ето тук страшно много
родители схващат нещата
грешно, казва психологът
Сюзан Дейвид, автор на
книгата "Емоционална сръч-
ност". Да помогнем на дете-
то отново да бъде щастливо
може и да носи непосредст-
вено удовлетворение и за ро-
дителя, и за хлапето, но не
му помага в дългосрочен
план.

"От особена важност за
успеха през целия живот е
как детето направлява емо-
ционалния си свят", добавя
тя.

Изследванията показват,
че когато учителят помогне
на децата в предучилищна-
та да се справят с емоциите
си в класната стая, тези де-
ца се справят по-добре с ре-
шаването на проблеми, ко-
гато се изправят пред емо-
ционална ситуация, и са по-
добри в захващането със за-
дачи, свързани с учене. При
тийнейджърите "емоционал-

Ако детето ви периодич-
но изпада в емоционален
пристъп заради наглед дреб-
ни причини или дори без та-
кива, това със сигурност ще
постави на изпитание тем-
перамента ви. Може самите
вие да се раздразните и ядо-
сате както на себе си, така и
на детето, а в същото време
и да се чувствате безсилни.

Това никога не е добре,
затова Bright Side ви пред-
лага няколко полезни съ-
вета, към които да се при-
държате в такива моменти
на емоционално изпитание.

Справете се с детските емоции
ДИСТАНЦИРАЙТЕ СЕ
Това е едновременно най-

лесният и най-трудният ме-
тод, чиято идея е да се дис-
танцирате от ситуацията и
да не се поддавате на оби-
чайната реакция, която прис-
тъпът предизвиква.

Лесно е, защото реално
не трябва да правите нищо,
просто не обръщайте вни-
мание на детето. Трудно е
поради същата причина - да
сдържите гнева си, когато от-
вътре ви кипи.

Запазете самообладание и
се заемете с някакви простич-

ки задачи, които да ви разсе-
ят, докато сцената приключи.

РАЗСЕЙВАНЕ
Просто намерете начин да

разсеете детето си с нещо -
неочакван въпрос или зада-
ча, които да отвлекат внима-
нието му от плача и викане-
то. Това може да е по-трудна
задача, която изисква детето
да се замисли, или пък да е
нещо просто, но изнендващо.

ГРАБНЕТЕ
ВНИМАНИЕТО МУ
Това вече изисква не

просто да го разсеете, а да
направите нещо конструк-

тивно - предложете му учас-
тие в игра или пък в някак-
во съвместно занимание като
например да приготвите де-
серт. По-трудно е, но пък ви
гарантира, че детето бързо
ще забрави причината за
раздразнението.

СТРОГОСТ
Това не значи грубост, а

твърдост и довеждане на не-
щата докрай, без да се влия-
ете от поведението на дете-
то. Ако е време за прибира-
не, просто хванете малкия за
ръка и го отведете; не бъдете
нито гневни, нито му давай-

те повече обяснения. Ако де-
тето се разсърди при сут-
решната разходка, оставете
го без вечерна. Ако пък не
иска да събере играчките си,
направете го вие, след кое-
то ги заключете някъде за
кратко.

НЕЖНОСТ
Това е най-позитивният

начин, просто прегърнете де-
тето и го целунете. Обичате
го, нали? Тогава му го по-
кажете - успокойте го, дайте
му да разбере, че сте до него
и негативните емоции ще от-
минат.            От обекти.,

ната интелигентност", или
способността да разпознават
и направляват емоциите, се
асоциира с повишена въз-
можност за справяне в стре-
сови ситуации и по-високо
самочувствие. Някои проуч-
вания сочат, че липсата на
емоционална интелигент-
ност може да се използва,
за да се предскажат симпто-
ми на депресия или безпо-
койство.

Според д-р Дейвид емо-
ционалните умения са в ос-
новата на качества като упо-
ритост и издръжливост. Но
вместо да позволяват детето
напълно да изпита негатив-
на емоция, родителите чес-
то отговарят по начин, кой-
то д-р Дейвид описва като
"емоционален хеликоптер".

"Навлизаме в емоционал-
ното пространство на дете-
то с нашите глупави забе-
лежки, съвети и идеи", каз-
ва тя. Много от разпрост-
ранените родителски страте-
гии като омаловажаването
на емоцията или настоящия
проблем, както и впускане-
то да се помага, се прова-
лят в това да научат детето
как да си помогне само.

Д-р Дейвид предлага че-
тири практически стъпки как

да помогнем на детето да
премине, а не да заобиколи
негативната емоция и да из-
лезе от нея с готовност да
продължи - почувствай, по-
кажи, назови, остави да от-
мине.

ПОЧУВСТВАЙ
Може и да изглежда оче-

видно, че емоциите трябва
да се почувстват, но в мно-
го семейства се практикува
отблъскване на негативна-
та емоция. "Когато казваме
"не бъди тъжен", "не се ядос-
вай", "не завиждай", "не бъ-
ди егоист", не обръщаме вни-
мание на чувството на дете-
то", казва д-р Дейвид. "Вижте
детето си като чувствителен
човек, който си има собст-
вен емоционален свят."

ПОКАЖИ
По подобен начин много

семейства си имат "правила
за показване", свързани с
емоциите - има такива, кои-
то е приемливо да покажеш,
и такива, които трябва да
останат скрити. "Срещаме
изрази като "момчетата не
плачат" или "тук не се гне-
вим", или "не го мисли".
Правим го с добри намере-
ния, но така учим, че емо-
циите са нещо, от което
трябва да се страхуваш."

НАЗОВИ
Според д-р Дейвид едно

от най-важните умения за
децата е да назовават емо-
циите. "Трябва да можем да
различаваме стреса от гне-
ва или разочарованието",
казва тя. Дори много малки
деца могат да преценят дали
са тъжни, или сърдити, ядо-
сани, нервни или уплаше-
ни. "Да назоваваме емоци-
ите е и в основата на спо-
собността ни да сме съпри-
частни. Питайте ги: "Как
мислиш, че еди-си-кой се
чувства? Какво ти говори
лицето му?"

С порастването на деца-
та вече можем да говорим и
за по-сложните емоции, до-
бавя тя. "Можем едновремен-
но да се вълнуваме и да сме
нервни и фрустрирани и съ-
що така е необходимо да раз-
познаваме това в другите",
казва тя.

ОСТАВИ ДА ОТМИНЕ
Дори и най-силната емо-

ция не трае вечно. Д-р Дей-
вид съветва да помогнем на
децата да го забележат. "Тъ-
га, гняв, притеснение - имат
си своята стойност, но съ-
що отминават. Те са преход-
ни, а ние сме много по-го-
леми, отколкото са те. Ка-

жете: "Ето това е тъга. Ето
така се чувства човек, кога-
то тя свърши. Така и така
направих, за да отмине."

Можем също да помогнем
на децата да запомнят, че не
е задължително всеки път,
когато имаме подобно пре-
живяване, да чувстваме съ-
щата емоция. Гмуркането от
високо е страшно само пър-
вия път. Може да сме много
притеснени на някое парти
или в час по физика, но да
имаме съвсем друго прежи-
вяване следващия път.

"Като хора сме много доб-
ри в това да си измисляме
истории около емоциите",
казва д-р Дейвид. "Не мога
да се сприятелявам. Не се
справям по математка."Това
са чувства и страхове, а не
фиксирани състояния. Хора-
та и обстоятелствата се про-
менят."

Накрая, казва тя, помог-
нете на детето си да плани-
ра как ще изпита емоцията
отново. "Попитайте: "Кого
искаш в тази ситуация? Как-
во е важно за теб от всичко
това?" Децата се чувстват
по-силни, когато започнат
да разбират, че е важно не
как се чувстват, а как отго-
варят на чувството.

Грижете
се за
щастието
на своите
деца

Грижете
се за
щастието
на своите
деца
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Îâåí
При вас се очакват про-

мени в любовния ви живот
през месеца. Голяма част от
вас ще афишират или раз-
виват връзка. Месецът ви
ще е пълен с интелектуални
предизвикателства. Много е
вероятно да се отдадете на
нова интересна дисциплина
или наука, както и да задъл-
бочите знанията си в област,
която силно ви вълнува.
През месеца може да ви се
наложи да се грижите за ня-
кой близък. Не е изключено
да имате много ангажимен-
ти покрай дома или родни-
ните си.

Òåëåö
Вие ще сте много продук-

тивни през месеца. Активно
ще се изкачвате по профе-
сионалната стълбица и ще
жънете големи успехи. При
всички случаи ще ви остава
доста малко време за разв-
лечение, за това е възмож-

но близките ви хора да стра-
дат от липса на внимание.
Поради тази причина е доб-
ре да се постараете да си от-
делите време и за разпуска-
не. С каквото и да се сблъс-
квате, ще знаете към кого да
се обърнете и въпросът да
бъде максимално ефективно
решен.

Áëèçíàöè
При вас е много е веро-

ятно да изникват различия
в мненията със заобикаля-
щите, но въпреки това е доб-
ре да се стараете да сте то-
лерантни към другите. В лю-

бовта ще имате късмет и
партньорството ви ще про-
цъфтява. Много вероятно е
да задълбочите отношения-
та си с любимия. При всич-
ки случаи ще се събуди аван-
тюристичният ви дух през
месеца и не е изключено да
поемете към непознати и ек-
зотични дестинации, за да
разпуснете там.

Ðàê
През месеца е много ве-

роятно да ви се наложи да
учите нови неща, които да
са ви необходими за профе-
сионалната реализация. Въз-
можно е също така да общу-
вате с хора от чужди държа-
ви или да предприемете да-
лечни пътувания. Месецът е
подходящ да промените ста-
туса ви в обществото. Ня-
кои от вас ще сключат брак,
други ще започнат нова
престижна работа, а трети
ще стартират нови образо-
вателни семинари или кур-
сове.

Ëúâ
Вие ще имате късмет мно-

го да напреднете в службата
през месеца. Много вероят-
но е да влагате много емо-
ции в общуването си с дру-
гите и да имате промяна в
обкръжението си: при коле-
гите или съседите. В любо-
вен план е възможно да ви
изникват спорове с люби-
мия. Ако сте в сериозни от-
ношения е възможно да во-
дите борба за властта във
връзката, която е важно да
не задълбочавате в сериозен
конфликт, ами да потърсите

Какво ви очаква през март

нужните компромисни вари-
анти.

Äåâà
Вие ще съумеете да се ор-

ганизирате и да отмятате важ-

ните задачи в работата ви
през месеца. На моменти не
е изключено да имате чувст-
вото, че парите не ви стигат,
но след средата на месеца ще
успеете да си припечелите до-
пълнителни средства. При
всички случаи ще сте на ро-
мантична вълна. Тези от вас,
които са обвързани, ще де-
монстрират явно чувствата си
към партньора си, ще се гри-
жат за него и ще го глезят.
Ако сте свободни, е възмож-

но да предприемете по-реши-
телни стъпки да ухажвате ня-
кой ваш избраник.

Âåçíè
На вас ще ви се отдадат

възможности за изява. Ако
съумеете да се възползвате
от тях, месецът ви ще бъде
много успешен и ще успеете
да изпъкнете в сферата, ко-
ято сте си избрали. Не е из-
ключено да имате любовни
авантюри и флиртове през
месеца. Заетите от вас ще за-

дълбочават отношенията си
с половинката. При всички
случаи ще сте много чувст-
вителни. Голяма част от вас
ще променят визията и пред-
ставянето си пред хората.

Ñêîðïèîí
Не е изключено да се

влюбите през месеца. Заети-
те от вас ще бъдат добре оце-
нени от партньора и ще се
решат на по-решителни
стъпки и задълбочаване на
отношенията. Не е изклю-

чено да се спуснете да рено-
вирате жилищата си и да
подмените мебелировката
си. При всички случаи ще
хвърлите известни усилия в
дома където живеете и една
част от енергията ви ще оти-
ва там. В работата си ще
бъдете много продуктивни и
успешни. Ще успеете да из-
пъкнете над останалите слу-
жители и колеги.

Ñòðåëåö
Възможно е да се чувст-

вате леко притиснати от нас-
тоящо партньорство и да ре-
шите да се разнообразите с
чаровен непознат или непоз-
ната. Добре е да не прибър-

звате, за да не си навлечете
ненужни неприятности. Не
са изключени пътувания в
чужбина или активно общу-
ване с чужденци през месе-
ца. Нищо чудно да решите
да попивате нова информа-
ция или да потънете в ня-
коя нова област. При всич-
ки случаи ще сте изключи-
телно ангажирани с финан-
совото си състояние. Хем ще
имате много идеи как да си
харчите парите, хем ще на-
мирате начини за печалба
на допълнителни средства.

Êîçèðîã
Вие може да имате про-

мяна в близкото обкръжение
през месеца. Не е изключе-
но да смените работа, жи-
лище или да ви дойдат нови
колеги или съседи. Също та-
ка е вероятно да си купите
нова кола, лаптоп или теле-
фон. Добре е да разчитате
на комуникативните си уме-
ния през месеца, понеже та-
ка най-лесно ще прескачате
пречките, поставяни ви от
другите. Каквито и труднос-
ти да ви сполетяват, винаги
ще се намира някой добър
приятел да ви измъкне от

ситуацията. В дома и сред
роднините ви се очаква да
се чувствате комфортно.

Âîäîëåé
През март ще се чувства-

те много добре на работното
си място. Ще успеете да по-
добрите финансовите си пос-
тъпления и да направите
значителен напредък в дей-
ността си. Ще сте доста ко-
муникативни и общителни и
е възможно да започнете но-
ви и интересни приятелства.
При всички случаи ще има-
те много успешен месец и ще
срещнете признание.

 Ðèáè
Голяма част от вас ще за-

почнат нова интимна връз-
ка през месеца. Заетите от
вас ще подобрят значител-
но комуникацията си с пар-
тньора. Ще успеете да довър-
шире неща, които сте за-
почнали отдавна. Възможно
е да ви хрумнат много добри
идеи за професионално раз-
витие, които да започнете да
прилагате на практика. Не
са изключени големи инвес-
тиции или реализирането на
сериозни проекти.  Dama.bg
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На всеки му се иска, ко-
гато се прибере вкъщи, да
попадне в свят пълен със
спокойствие и положителни
емоции. Естествено, атмос-
ферата в дома на първо мяс-
то зависи от хората, които
го обитават.

Но и заобикалящите ни
предмети също могат да пре-
дизвикат положителни емо-
ции. В психологията това се
нарича "котва".

Íàìåðåòå ñâîÿòà
"êîòâà"

Такава "котва" за вас мо-
же да бъде не само предмет,
но и миризма, съчетание на
цветове, мелодия. Всеки път
при среща "котвата" ни връ-
ща състоянието на удоволс-
твие, наслада, повтаряща
момента, когато е била въз-
приета от подсъзнанието ни.
Но дори ако нямате "котва"
в дома си, можете да я съз-
дадете от най-обикновени ве-
щи.

Нека посочим кои пред-
мети в дома се възприемат
от подсъзнанието ни като
стимул за радост, отпускане
или удоволствие.

"Îãëåäàëöå,
îãëåäàëöå... "

Огледалата са мощно
средство за коригиране на
енергетичните потоци в до-
ма. Те разширяват простран-
ството, затова са незамени-
ми за тесни места. Удвояват
всичко, което се отразява в
тях. Огледалото може да бъ-
де "жива" картина, ако в не-
го се повтаря красивият пей-
заж пред прозореца ви.

Никога не слагайте огле-
дало срещу входната врата,
за да не отразява влизаща-
та в дома енергия. Не е доб-
ре в огледало да се отразява
съпружеското ложе. Не се

Неизбежно в дома на все-
ки от нас има периоди, в ко-
ито бъркотията е превзела
пространството - разхвърля-
ните вещи не само заемат
място, но и създават чувст-
во на потиснатост. Решени-
ето се крие в преустановя-
ването на някои вредни, но
същевременно често среща-
ни навици в домакинство-
то. Вижте кои са те:

Лошите навици в дома-
кинството, от които да се от-
кажете незабавно.

ПЪЛНИТЕ "ЧЕКМЕ-
ДЖЕТО ЗА ВСИЧКО" С
НЕНУЖНИ ВЕЩИ. Да
имате обособено място за
всички дребни вещи у дома
е страхотна идея, но да изп-
развате джобовете си ежед-
невно в едно чекмедже, до-
като не можете дори да го
отворите - не чак толкова.
Ако сте решили да имате та-
кова чекмедже, то трябва да
подходите стратегически:
групирайте по-големина ве-
щите в него и ги съхраня-
вайте в прозрачни кутии, за
да можете по-лесно да отк-
ривате нещата, които ви
трябват.

Най-важното правило ос-
тава да не препълвате прос-
транството, тъй като в про-
тивен случай усилията ви да
внесете ред ще останат нап-
разни.

препоръчва и дълго време да
се оглеждате.

Ïðåäìåò,
èçðàáîòåí îò âàñ

Като източник на пози-
тивна енергия в дома може
да служи всяка вещ, напра-
вена ръчно от естествени ма-
териали. Ако тя е създадена
за вас и майсторът е бил в
добро разположение на духа,
ценността й е уникална. Ако
сама обичате да майсторите,
старайте се да го правите, ко-
гато сте здрава и в настрое-
ние. Не забравяйте, че в тру-
да си влагате не само уме-
ния, но и енергия, която при-
добива форма.

В жилища, където по-го-
лямата част от предметите е
създадена от ръцете на са-
мите стопани, се усеща осо-
бена топлина и уют. А вза-

имоотношенията в такива се-
мейства са близки до идеал-
ните.

Ñíèìêàòà
îò ñòåíàòà

Използването на снимки
в интериора е прекрасен на-
чин да се подобри настрое-
нието ни, особено ако те от-
разяват щастлив момент от
живота. Когато видите сним-
ката на детето си, трудно ще
сдържите усмивката си. Ко-
гато окачвате снимки, акти-
визирайте фантазията си и
обмислете всичко - от рам-
ката, до мястото, където ще
ги закачите.

Ако искате да поставите
снимка върху бюрото си, из-
ползвайте десния ъгъл -
според фен шуй това е зо-
ната на взаимоотношения-
та.

Ôèëîñîôñêèÿò
êàìúê

Във всеки дом ще наме-
рят място и кристалите. Те
са уникална форма на жи-
вот, честотното им излъчва-
не оказва влияние върху чо-
вешката енергетика и окол-
ното пространство.

Използвайте само при-
родни кристали, например
нефрит. От източните наро-
ди той се почита като све-
щен камък. Ако имате фи-
гурка от истински нефрит,
сложете я на североизток в
дома си.

За трансформиране на
енергията, влизаща в жили-
щето през прозореца, на
шнур се окачва кристал в
прозоречния отвор. Най-доб-
ре е да се използват проз-
рачни кварцови кристали

или планински кристал.

Öâåòÿòà ó äîìà
Ако нямате живи цветя в

дома си, той едва ли би мо-
гъл да се нарече уютен. Във
всеки дом е добре да има по
няколко саксийки. При из-
бора на стайните растения
най-важна е интуицията ви.
Помислете си и къде да ги
поставите.

Зеленото островче в юго-
западната зона подобрява
взаимоотношенията в се-
мейството.

Ïðîèçâåäåíèÿòà
íà èçêóñòâîòî

Много приятно и прес-
тижно е да имате в дома си
предмет на изкуството. Кар-
тините и скулптурките в ин-
териора ни свързват с отра-
зяването на енергетиката от
околния свят чрез възприя-
тието на художника или скул-
птора. Затова трябва да усе-
тите какви чувства и емоции
предизвиква това произведе-
ние на изкуството, доколко
вътрешният свят на автора
съответства на вашия мирог-
лед. Обърнете внимание и
на изображенията като вод-
ни пейзажи, планини, цве-
тя - те оказват благоприят-
но въздействие върху енер-
гетиката на дома.

Описахме ви вещите,
предизвикващи положител-
ни емоции и прилив на енер-
гия, но има и такива с про-
тивоположен ефект. Затова
ви съветваме внимателно да
се вглеждате в предметите
във вашия дом. Добре е да
се избавите от всичко, което
предизвиква у вас отрица-
телни емоции. Нека всяка
вещ в дома ви бъде любима
и тогава той ще стане ис-
тинска крепост срещу всякак-
ви житейски несгоди.

Откажете се от тези навици

НЕ ПОЧИСТВАТЕ СЛЕД
СЕБЕ СИ, ДОКАТО ГОТ-
ВИТЕ. Границата между гот-
венето и създаването на ха-
ос е много тънка. Всички
бъркотии, които може да
направите, докато се вихри-
те в кухнята, са много по-
лесни за почистване, ако
просто ги отмятате в проце-
са на готвене.  Петната по

плота, мивката или масата
се почистват много по-лес-
но преди да засъхнат, а ми-
енето на чинии няма да е
толкова досадно, ако изми-
вате нещата непосредствено
след като сте ги използва-
ли. Следвайте това простич-
ко правило и скоро ще забе-
лежите колко по-чиста е кух-
нята ви след готвене.

НЕ ОБРАБОТВАТЕ ПЕТ-
НАТА ВЕДНАГА. Премахва-
нето на престояло петно е
много по-трудно от отстра-
няването на токущо напра-
вено такова. Ако имате то-
зи навик, то купете спрей за
отстраняване на петна или
друг подобен продукт, който
да държите винаги под ръка
у дома. С негова помощ

можете да изкорените лошия
навик, за което килимите и
дрехите ще ви благодарят.

ТРУПАТЕ СПИСАНИЯ,
КОИТО НЕ ЧЕТЕТЕ. Под-
държането на малка купчин-
ка списания на холната ма-
сичка или на бюрото всъщ-
ност е добра идея и може да
добавите характер към инте-
риора на вашия дом. Ако се
окаже обаче че, пазите всеки
брой, който сте получавали
през последните 3 години, ве-
роятно е време да  обмисли-
те за редуцирането на коли-
чеството. Добър вариант е
тяхното рециклиране.

ХВЪРЛЯТЕ ДРЕХИТЕ
СИ НА СТОЛ. Често,  при-
бирайки се вкъщи, хвърля-
те дрехите върху стола в
спалнята с идеята да ги
приберете по-късно, нали?
Трупането им там обаче ско-
ро се превръща в съвсем но-
во домакинско задължение.
Бъркотията, която несъзна-
телно сте предизвикали, ще
отнеме дълго време, за да
бъде почистена.

Ето защо ви съветваме да
скъсате с този навик, като
си създадете нови правила:
например, че трябва да връ-
щате дрехите по местата им,
преди да извадите нов чифт,
или ако това не е възмож-
но, не оставяте дрехите на
стола да престоят цяла нощ.

От "Розали"

"Котва" у дома
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"Как да превърнем балко-
на и дома си в райски оа-
зис?" е въпросът, който най-
често изниква в съзнанието
ни при вида на китните пар-
кове, цветни градини и дво-
рове лятно време. Фън шуй е
решението на тази загадка.

Да създадеш  флора, пре-
дизвикваща настроение, чув-
ство за спокойствие, уют и
щастие, съвсем не е толкова
трудно, колкото изглежда.
Следвайки древната китайс-
ка философия фън шуй, мо-
жете да изградите такова по-
мещение, което да ви дава
хармония, здраве, любов и
богатство. Използвайки ме-
тодите на фън шуй и под-
редбата на растенията спо-
ред това древно изкуство, ще
засилите положителната
енергия в дома си.

Освен радост за окото
растенията са и живи орга-
низми, които са мощни из-
точници на енергията Чи,
пронизваща всичко живо.
Поставянето на растенията
в ъглите на стаите допри-
нася за оживяването на то-
ва неизползваемо простран-
ство, неутрализира се нега-
тивната енергия и се про-
извежда Чи на тези места.
Подходящо за глухите кори-
дори и ъгли, които създават
ефект на мрачност и тъга и
пречат на свободния приток
на Чи, са окачените кашпи
със стайни растения.

При подбора на растени-
ята за вашия дом трябва да
имате предвид и тяхната
форма, височина, цъфтящи
ли са или не, дали листата
са овални или заострени.
Растенията с остри листа съ-
държат повече Ян (светлото,
топло и мъжко начало) и са
проводници на енергията Чи.
Това важи и за видовете, рас-
тящи право нагоре. Растени-
ята с овални листа пък са
отражение на качеството Ин
(тъмното, хладно, влажно
женско начало). Това се от-
нася и за увивните, стелещи
се и падащи надолу расте-
ния, които образуват дъга
или розетка.

Ако се чудите кои са под-
ходящите растения за голе-
ми помещения с много праз-
но пространство като вашия
хол например, се насочете
към големите, едри растения
с обемни корони като фило-
дендрон, фикус, вашингтония
или пък дървесни видове ка-
то драцената. Според фън
шуй те създават живот в до-
ма и могат да играят ролята
на вид декорация. Друг на-
чин за постигане на комфорт
и уют в по-големите стаи от
дома ви е използването на
раздвижени композиции от
малки растения. Подходящи
са и цветарниците, разпола-
гащи цветята във височина.
Прекаляването с броя на рас-
тенията в едно помещение
обаче може да има негатив-

Фън шуй
за цветята

но влияние като спирането на
Чи енергията и създаването
на усещането за илюзорно
стесняване на помещението.
Добре отгледаните и с вкус
подредени малко на брой рас-
тения създават винаги по-го-
лям ефект и уют. Тесните стаи
също са подходящо място за
растения. Видовете трябва да
бъдат малки и за предпочи-
тане с овални и изчистени
форми и в пастелни тонове
(ако са цъфтящи).

Споменавайки цъфтящи-

те растения, трябва да знае-
те, че те, заедно с плодонос-
ните и като цяло едрите ви-
дове, дават повече енергия
от листните. Колкото по-
пищни са растенията, тол-
кова по-голям е "енергийни-
ят облак", който ни заоби-
каля. Ако сте любители на
багрите, трябва да внимава-
те, защото някои от цвето-
вете се "карат" едни с други.
Трябва да се съобразявате и
с цветовете на интериора.  В
едноцветни помещения, с
пастелни или черно-бели то-
нове, са изключително под-
ходящи декоративните цвет-
ни видове, които създават
настроение.

А сега да обърнем вни-
мание и на това коя част на
апартамента ни е най-под-
ходящото място, което ще
бъде перфектният дом за лю-
бимите ни растения. За все-
ки е ясно, че различните ви-
дове имат различни предпо-
читания за светлина, топли-
на, влажност. Някои обичат
повече слънце, а други пък
виреят чудесно предимно на
сянка. Според фън шуй оба-
че, всички растения в дома
са представители на елемен-
та Дърво, който най-добре
се съчетава с елемента Огън.
Това означава, че за разпо-
лагането на стайни растения
най-подходяща е южната
част на интериора. Също е
препоръчително да не отг-
леждате домашни растения

в центъра на помещението,
на югозапад и на североиз-
ток.

Ако искате да създадете
уютна атмосфера в гостна-
та и трапезарията, където
преобладава активното на-
чало Ян, се ограничете в
броя на растенията. А в тра-
пезарията, където традици-
онно преобладава началото
Ин, избягвайте разполага-
нето на бодливи растения.

Те пречат на хората да се
отпуснат. Това помещение
може да превърнете в дом
за растения с плавно зак-
ръглени листа и нежно зе-
лени тонове. Тези видове са
подходящи и заспалнята, къ-
дето трябва да има спокой-
на и умиротворяваща обс-
тановка. Това е място за от-
дих и в него трябва да пре-
обладава началото Ин - ме-
ките тонове и закръглените

форми. Едрите растения в
саксии и окачените кашпи,
поставени в спалнята, ще
освежат въздуха в стаята и
ще благоприятстват за доб-
рия ви сън. Едно растение
в саксия на перваза пък ще
бъде идеалното решение за
вашата кухня, а разположе-
нието до прозореца ще бъде
максимално комфортно за
живота на растението. За ка-
бинета ви, където е място за
активна умствена дейност, е
важно да знаете, че там тряб-
ва да преобладава началото
Ян. Използвайте стайно рас-
тение в саксия, като го раз-
положите при стената, вед-
нага до вратата. Това ще ак-
тивизира енергията Чи, ко-
ято попада в стаята.

Освен че възпрепятстват
негативните влияния, расте-
нията също могат да бъдат
източник на нежелани ефек-
ти. Ето някои от тях:

Избягвайте отглеждането
на кактуси - те са източник
на кавги и спорове (навяр-
но не искате да рискувате
приятелските си и колегиал-
ни взаимоотношения). Тези
растения не трябва да се пос-
тавят на по-малко от метър
разстояние от мястото за по-
чивка, работното място или
спалнята. Ако все пак сте
любители на кактусите, се
старайте да не ги отглеждате
в югозападната част на до-
ма си, която е зоната на чо-
вешките отношения. Ако ги
поставите на перваза, ще се
сдобиете със своеобразна
"психозащита" срещу крадци.

Ако имате увивни или ди-
ректно падащи надолу рас-
тения в дома си - махнете
ги! Смята се, че са причина
за бавното и трудно проти-
чане на живота на човека, в
чиято стая има такова рас-
тение. Бръшлянът пък има
силата да гони мъжете от къ-
щата, в която се отглежда.
Силно ухаещите цветя не се
препоръчват, защото силни-
ят им аромат не винаги е
приятен.

Но най-важното, което
трябва да знаете за расте-
нията, е, че се нуждаят от
вашата естествена, внима-
телна грижа, положена с лю-
бов. Това е условието за
пълното разгъване на енер-
гийните полета на растени-
ята.               От "Розали"
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На прага на един от най-красивите сезони
- пролетта, сме уморени, без енергия и то-
нус. Как да си помогнем, така че да се усмих-
ваме заедно със слънцето? Свикнали сме да
наричаме този синдром "пролетна умора".

За да е във форма, тялото ни се нуждае
от витамини, но не само с набавянето им
можем да си дадем добър старт на пролет-
та.

Ако се уморявате лесно, нямате тонус,
изпитвате апатия и сте сънливи, няма никакво
съмнение, че ви връхлита пролетната умора.
Това състояние е в резултат на изтощението
на организма от отминалата зима.

Имунитетът е понижен, а вследствие на
прекараните настинки и вирусни инфекции в

тялото са се натрупали токсини.
Част от решенията за справяне с проб-

лема са активният спорт, приемането на
поне два литра вода дневно, ограничаването
на алкохола, пърженото и мазните храни, а
правилното хранене с богати на витамини
храни довършва останалото.

В диетата трябва да присъстват храни,
които повишават настроението. Те под
помагат образуването на т. нар. хормон на
щастието серотонин, съдържат витамини
от групата В и Е и известните като ан-
тидепресанти селен, тритпофан и фолиева
киселина.

Кои храни ни помагат в борбата с пролет-
ната умора?

Ïîñòíà ñóïà îò êîïðèâà

ПРОДУКТИ: 500 г коприва, 1 връзка зелен
лук, 1 морков, 1 картоф, 1 вр. пащърнак, 3 с.л.
сок от консервирани домати, 1 ч.л. сол, 3 с.л.
олио, 1/2 връзка копър, 70 г сварен нахут.

Копривата се измива и се нарязва на дребно.
Останалите зеленчуци се измиват и почистват.
Всички зеленчуци освен картофа се нарязват. В
подходяща тенджера се слагат всички продукти,
без копривата и доматения сок.

Наливат се 3-4 ч.ч. вода и тенджерата се
слага на котлона.

След около 30 минути се добавят копривата,
солта и доматите. Картофът се изважда,
намачква се на пюре и се връща обратно в
супата. Добавя се нахутът.

Супата се вари още 30 минути и се изключва.
Поднася се с наситнен копър.

Ñåëñêà çåëåí÷óêîâà ÷îðáà

ПРОДУКТИ: 1-2 глави лук, 2 домата, 3-4
картофа, 4-5 чушки, 1 ч.л. доматено пюре, 2
с.л. ориз, 1/2 ч.ч. прясно мляко, 1/2 пакетче
масло, магданоз, сол.

Задушете дребно нарязания лук в маслото,
след което добавете в този ред доматеното пюре,
размито в малко студена вода, чушките и
картофите, също нарязани на дребно.

След като се задушат, ги залейте с 5 ч.ч.
гореща подсолена вода. Когато зеленчуците са
почти готови, изсипете ориза и оставете чорбата
да се вари още 10-15 мин.

Поръсете я с накълцания магданоз, прибавете
прясното мляко и я свалете от котлона.
Поднесете я с оцет и черен пипер по желание

Ïèëåøêà ñóïà ñ ëèìîí è ñïàíàê

ПРОДУКТИ: 200 г пилешки гърди, бялата
част на 1 стрък праз, 2 клонки целина, 1 шепа
спанак, 1 морков, сокът от 1/2 лимон. ЗА
МАРИНАТАТА: 2 с.л. соев сос, 1 с.л. натурално
нишесте или брашно, 1 с.л. олио, сокът от 1/2
лимон.

В 1 литър гореща вода се добавят празът,
стъблата на целината, нарязани на ситно, и
морковът на тънки пръчици.

Варят се 5 минути. Месото се нарязва на
малки кубчета и се поставя в купа. Добавят се
продуктите за марината и се разбърква добре.

Маринова се 10-15 мин., след което се изсипва
в супата. Разбърква се и след 5-6 мин се налива
останалият лимонов сок.

Дъната на чиниите за супа се покриват с
накъсани листа спанак. Отгоре се налива супата
и се поднася.

Без пролетна
умора

Çàäóøåíà ïúñòúðâà âúâ ôîëèî

ПРОДУКТИ: 2 риби пъстърви, 1 глава лук
или 1-2 стръка зелен лук, 1 лимон, 4-6 скилидки
чесън, 4-6 листа дафинов лист, 2 стръка
розмарин, сол, черен пипер, зехтин или олио.

Изчистената от вътрешностите риба се
поръсва със сол и черен пипер от всички страни.
Лукът се нарязва на полумесеци, скилидките
чесън на две, а лимонът на резени.

Тези продукти се разбъркват с останалите и
така приготвената плънка се разделя на две
равни части, с които се напълват коремните
кухини на рибите.

Всяка риба се поставя на голямо парче фолио,
поръсва се с мазнина и още малко сол и черен
пипер. Увива се добре и се пече в предварително
загрята фурна на 2300 С за около 30-40 минути.
Може да се сервира както е във фолиото, с
гарнитура по желание.

Êàïàìà ñ ëàïàä
ПРОДУКТИ: 1,5 кг лапад, 5 червени чушки,

1 люта чушка, 100 г масло, 2 ч. л. сол, 1 ч.л.
червен пипер, 1 щипка черен пипер, копър - за
поръсване.

Добре почистете лапада, отрежете дръжките
му и измийте листата. В плитък съд подредете
един ред цели листа. Ако листата са твърде
едри, може да ги нарежете на едро.

Овкусете със сол, черен и червен пипер. Отгоре
поставете няколко ивици червени пиперки, които
предварително сте опекли и обелили. Добавете
няколко кръгчета от лютото чушле и малко
магданоз.

Повторете процедурата до изчерпване на
продуктите. Налейте в тавата 1 ч.ч. топла вода,
захлупете и задушавайте на тих огън (150
градуса) до омекване на лапада. Преди поднасяне
поръсете със ситно нарязан магданоз и копър.

Çåëåí îìëåò

ПРОДУКТИ: 2-3 яйца, 1 с.л. на кълцан пресен
чесън (може и зелен лук), 1 с.л. накълцан маг-
даноз, 1 с.л. накълцан копър, червен пипер, олио
за пържене.

Разбийте яйцата и ги смесете с чесъна,
копъра, магданоза, червен пипер и сол на вкус.
Разбъркайте добре. Изпържете омлета от двете
страни в сгорещеното олио, след което го
прегънете на две.

Çåëíèê ñ ãîòîâè êîðè

ПРОДУКТИ: 500 г готови кори, 1 кисела
зелка, 5 стръка праз, 250 г сирене, 1 ч.ч. олио.

Задушете поотделно зелето и праза в част
от мазнината, след което ги смесете и добавете
натрошеното сирене. Наредете корите в
намазнена тавичка, като ръсите всяка с част
от получената смес и малко мазнина. Най-
горната кора поръсете само с мазнина.
Изпечете зелника в силна фурна

Òå÷åí øîêîëàä

ПРОДУКТИ: 250 г сухо мляко, 125 г краве
масло, 1,5 ч.ч. захар, 1 с.л. какао, 2 ванилии, 250
мл вода.

Маслото, захарта и водата се загряват до
кипване. Сместа се разбърква, докато захарта
напълно се разтвори, след което се дърпа от
огъня. В купа се слагат сухото мляко, какаото
и ванилията. Смесват се добре, след което на
тънка струя към тях се добавя топлата захарно-
маслена смес. Бърка се енергично, за да не
останат бучки. Най-добре гладкостта на сместа
се постига с пасатор. Следва наливане в чашки
и се оставя да изстине и да стегне.

Måäåíè òîï÷åòà

ПРОДУКТИ: 1 ч.ч. пудра захар, 5 с.л. мед, 1
ч.ч. орехи (дребно счукани или смлени), 1 ч.л.
канела, 1/2 ч.л. сода за хляб, 1 ч.л. амонячна
сода, 5-6 счукани карамфилчета, брашно за меко
тесто.

Смесете захарта, меда, орехите, канелата,
содите и карамфилчетата. Добавете колкото е
необходимо брашно, за да замесите тесто.
Оформете от него топчета и ги подредете в
намазнена тава. Изпечете ги в умерено силна
фурна, докато се зачервят.



ÎÒÒÓÊ-ÎÒÒÀÌ 21.02.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

17

Музиката
разкрива
какви сте
в любовта

Знаете ли, че музика-
та, която слушате, има
отношение  как се предс-
тавяте в интимните мо-
менти?

Това е така, защото
предпочитанията ни
всъщност отговарят на
определени виждания за
любовта, секса и интим-
ния живот, който психоло-
зи от университета Кийли
във Великобритания са
успели да обединят в
няколко стереотипни
групи.

Оказва се, че най-зле
в леглото са любителите
на баладите и класичес-
ката музика. Този тип
любовници не се интере-
суват особено дали
партньорът или партньор-
ката им са стигнали до
оргазъм. Освен това са
консервативни и гледат
всяка поза извън мисио-
нерската като на непри-
емлива перверзия.

"За сметка на това,

10-10-10  "взема" решения
Най-интересното в прави-

лото 10-10-10 е, че то ви по-
мага да взимате решения,
които могат да бъдат болез-
нени или досадни, но в дъл-
госрочен план (често) водят
до лично развитие.

Правилото е създадено,
за да помогне на хората да
вземат трудни решения. Го-
ворим за онези дилеми, при
които, ако изберете А вмес-
то В, нещата могат или да
потръгнат както трябва, или
да се объркат. В тези слу-
чаи вие всъщност не знаете
как да постъпите е и няма
никакви фактори, които пра-
вят едната опция по-привле-
кателна от другата.

Понякога старият трик за
плюсовете и минусите прос-
то не върши работа при те-
зи трудни решения. Точно то-
гава правилото 10-10-10 вли-
за в играта. Журналистката
Сузи Уелч, известна със сво-
ите добре продавани книги,

Авторът на "Сто години
самота" е оставил богато
наследство след себе си.
Докато пише прочутата си
книга в продължение на 18
месеца, той търпи ужасни
лишения в името на своя-
та "рожба" - продава ко-
лата си, затъва в дългове,
залага имущество и пуши
по 6 кутии цигари на ден.
В един момент дори зала-
га сешоара и миксера на
жена си, за да изкара ня-
каква пари. Когато науча-
ва за това, тя му казва:
"Гледай да излезе нещо
добро от тази твоя нове-
ла!"

Предлагаме ви 15 вдъх-
новяващи цитата от колум-
биеца, който е не само из-
ключително талантлив пи-
сател, но също журналист
и общественик, един от
най-великите мислители на
нашето време и емблема-
тично име за литературния
стил магически реализъм.
” Трябва да се вслуш-

ваме в гласа на детето, ко-
ето всеки носи у себе си.
Загубим ли връзката си с
него, губим и връзката си
със света.
” Човек не умира, ко-

гато трябва, а когато мо-
же.
” Няма човек, който да

заслужава твоите сълзи, а
който ги заслужава, не те
кара да плачеш.
” Сърцето има свойст-

номер 1 в секса са фено-
вете на рока", категорич-
на е Александра Ламонт,
която заедно с Рейчъл
Халет и Джонатан Кастро
е съавторка на изследва-
нето. Според нея любите-
лите на твърдия звук са
наясно със сексуалните
предпочитания на жените,
като удоволствието на
партньорката им за тях е
не по-малко важно от
тяхното собствено.

Слушащите поп-музика
са нарциси и егоисти не
само в живота, но и в
секса. Те имат високо
самочувствие и са във
възторг от външния си
вид. Липсва им въображе-
ние в леглото и понякога
са възприемани като
скучни от жените. Пред-
почитат заучените техни-
ки и не показват ентусиа-
зъм към новите неща.

Любителите на джаза
са изтънчени, деликатни
и внимателни любовници.

Обичат да експерименти-
рат в секса и му се
наслаждават с всичките
си сетива. Не претупват
любовната игра, защото
знаят добре нейното
значение за женската
сексуалност. Стараят се
да бъдат различни и
вълнуващи, макар това
изобщо да не личи от
пръв поглед. Можем да ги
определим като сухари
отвън и истински тигри -
отвътре.

Запалените почитатели
на хип-хопа и рапа са
разкрепостени и сексуал-
но освободени. Сексът за
тях е водещ в живота и
биха зарязали половинка-
та си, ако не се предста-
вя добре между чаршафи-
те. И все пак, не всичко
е изгубено, ако той/тя
обича такава музика!
Влюби ли се истински във
вас, ще ви даде цялата
любов, на която е спосо-
бен/на.

вото да игнорира лошите
спомени и да пази добри-
те. Това се дължи на из-
куството да понасяме бре-
мето на миналото.
” Проблемът на брака

е, че приключва всяка ве-
чер след секса и трябва
да се възобнови наново
всяка сутрин преди закус-
ка.
” Не нося шапка, защо-

то не искам да я свалям
пред всекиго.
” Никой луд не е луд,

ако се приемат неговите
основания.
” Винаги има в живота

нещо, което си струва да
се обича.
” По-добре да се поя-

вите в неподходящото вре-
ме, отколкото цял живот да
чакате покана.
” Никога не спирай да

се усмихваш, дори когато

ти е тъжно - някой може да
се влюби в усмивката ти.
” Аз те обичам не за-

ради това, което си ти, а
заради това, което съм аз,
когато съм с теб.
” Една минута помире-

ние струва повече, откол-
кото приятелство за цял
живот.
” Тайната на добрата

старост не е нищо друго
освен почтен договор със
самотата.
” Ако знаех, че тези са

последните моменти, кога-
то те виждам, щях да ти
казвам "обичам те" и ня-
маше наивно да мисля, че
ти вече го знаеш.
” Не е вярно, че хора-

та спират да преследват
мечтите си, защото оста-
ряват. Хората остаряват,
защото спират да преслед-
ват мечтите си.

изобретява този метод.
Уелч внимателно изслед-

ва мозъчната дейност по вре-
ме на процеса на вземане
на решения и открива, че има
много важен и негативен
фактор, който играе роля. На-
рича се хиперболично ома-
ловажаване и означава, че
се държим така, сякаш бъ-
дещето не съществува. Нап-
ример, ядем нездравослов-
на храна, сякаш това не ком-
прометира нашето здраве.
За да спре това пристрас-
тие, Уелч създава правилото
10-10-10.

"Рискът от погрешно ре-
шение е за предпочитане
пред терора на нерешител-
ността." - Маймонид

Как действа правилото
10-10-10?

Правилото 10-10-10 започ-
ва със задаването на въпро-
са кое е трудното решение,
което трябва да вземете.
Първо, трябва ясно да дефи-
нирате проблема, който ис-
кате да решите или избора,
който трябва да направите.
Например: "Трябва ли да на-
пусна работата си?", "Време
ли е да имам друго дете?"
Или "Трябва ли да напусна
страната си?"

Колкото по-конкретни сте
с въпроса, толкова по-лесно
ще бъде да вземете правил-
ното решение. По-добре е,
когато знаем точно каква е
основната част от проблема
или свързаните с него про-
менливи.

Следващото нещо, което
трябва да направите, е да съ-
берете малко информация.
Може да направите това
чрез четене, разговори или
друг ресурс, който имате под
ръка. Целта е да се иденти-
фицират основните опции,

които имате. Вашата цел? От-
говаряйки на тези три прос-
ти въпроса: Какви ще са пос-
ледиците от всяка от възмож-
ностите след 10 минути? А
след 10 месеца? А след 10
години?

Трите момента
Не приемайте буквално

правилото 10-10-10. Не е нуж-
но да се питате какво се
случва след 10 минути, 10 ме-
сеца или 10 години за всяко
малко решение, което тряб-
ва да вземете. Това е просто
начин да си представите как
работи методът. Целта е да
се разгледа ситуацията по от-
ношение на това какво ще
се случи веднага, в по-близ-
кото бъдеще и в дългосро-
чен план.

Първият момент се отна-
ся до последиците от реше-
нието тук и сега. Вторият мо-
мент ви кара да се замисли-
те за времето, когато реше-
нието вече е взето и първи-

те реални последици започ-
ват да се проявяват. Третият
момент е свързан с далеч-
ното бъдеще и последиците
от вашето решение след мно-
го повече време.

Сузи Уелч го нарича пра-
вило 10-10-10, защото желае
то да бъде нещо от сорта на
мантра. Въпреки това, то се
състои основно в това да сте
наясно с момента, в който
вземате решението, с момен-
та, в който сте го сторили, и
с момента, в който всичко е
казано и направено.

Анализът
След като визуализирате

трите момента от правилото
10-10-10, трябва да направи-
те допълнителен анализ. Ин-
формацията, която сте съб-
рали, възможностите, които
имате, и вашите убеждения,
цели, мечти и нужди трябва
да бъдат част от този ана-
лиз. Уелч изтъква, че е нуж-
но да си зададете още един
въпрос: коя е опцията, която
по-добре ми помага да пое-
ма контрола над моя живот?

Отговорът на този въпрос
е последният фактор, който
ще ви помогне да вземете
решение. Опцията, която най-
добре подрежда бъдещето,
което желаете, е най-подхо-
дящото решение.

Не всички хора получават
щастлив край с този процес.
Понякога решенията включ-
ват загуба или отказ от оп-
ределени неща. Ако обаче
приложите метода правилно,
накрая ще се почувствате об-
лекчени. След като откриете
най-добрия начин да расте-
те, ще бъдете по-мотивира-
ни да фокусирате енергията
си върху това.

Материалите са от
"обекти;"

Магически мисли
от Маркес
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Националната галерия
Двореца, (пл. "Княз Алек-
сандър I"), представя
Александър Петров (1916-
1983) от 21 февруари - 27
април. Откриването на 21
февруари от 18.00 ч.
Подредени са 190 живо-
писни произведения,
рисунки, литографии и
ескизи на Александър
Петров. Той е един от
авторите, които изграждат
облика на българското
изкуство през втората
половина на ХХ век.
Неговата живопис съчета-
ва синтезирана пластич-
ност на образа с нацио-
налното като дух и тема-
тика, особено характерни
за изкуството ни от 60-те
години на XX в..

Александър Петров е
роден през 1916 г. във
варненското село Невша
в семейството на желез-
ничар. През 1934 г. завър-
шва гимназия в Стара
Загора. Година по-късно е
приет в Художествената

Èòàëèàíåöúò
Ìàðèî Áèîíäè
ùå ïåå ó íàñ

Певецът с най-отличи-
телния и чувствен глас в
съвременната соул музи-
ка - Марио Бионди, ще
гостува в София. Извес-
тният италиански изпъл-
нител пристига в Бълга-
рия по покана на Фон-
дация "Аполония" и НДК.
Грандиозният концерт,
част от турнето му, ще
се проведе на 18 октом-
ври в зала 1 на НДК. Ма-
рио Бионди неведнъж е
посочван като достоен
наследник на Бари Уайт
заради уникалния си тем-
бър. Той се утвърждава
като международна звез-
да с много концерти на
най-престижните музи-
кални сцени, сред които
и Роял Албърт Хол в Лон-
дон. Певецът има девет
издадени албума зад гър-
ба си, а миналогодишно-
то му турне бе истински
фурор за неговите почи-
татели по цял свят. Кон-
цертът на Марио Бионди
ще бъде част от уникал-
ната арт програма на
тазгодишното   35-о юби-
лейно издание на Праз-
ници на изкуствата "Апо-
лония".ç :

Íàêðàòêî

Йордан Ефтимов е поет за
февруари в Столичната
библиотека
Нетрадиционен, провокативен,
готов за предизвикателства,
около Йордан Ефтимов не само
като автор, но и като личност
винаги е интересно. Миналата
година излезе най-новата му
стихосбирка - "Доказани
теории, окончателни експери-
менти". Тя, както и останалото
творчество на Ефтимов, ще
представи Пламен Дойнов.
Очакват се също стихове в
изпълнение на автора. Срещата
е на 21 февруари от 18.30 ч. в
Литературния клуб на библиоте-
ката. Входът е свободен.

В Бургас показват лични
оръжия на Левски и Ботев
В Бургас показват лични
оръжия на Васил Левски,
Христо Ботев, Захари Стоянов и
други български революционе-
ри. Те се предоставят от НВИМ.
Изложбата "Оръжието на
свободата" се открива от 18.00
ч. на 1 март в културния център
"Морско казино". Събрани са
оръжия, документи и художест-
вени произведения, отразили
последните действия на
Освобождението. Сред реликви-
те са сабите на Христо Ботев,
Велчо Атанасов и Христо
Иванов, пистолетите на Димит-
раки Петрович, Ильо Войвода и
Панайот Хитов, мушкет на
Капитан дядо Никола, тесак на
Захари Стоянов и нож на Васил
Левски. За събитията от
времето на Руско-турската
война от 1877-1878 година ще
"свидетелстват" картини на
художниците Василий Верешча-
гин, Виктор Васнецов, Василий
Поленов.

Произведенията за Лис-
ко на Борис Априлов са с
изключително висока худо-
жествена стойност, съизме-
рима със световните произ-
ведения от рода на "Мечо
Пух", "Маша и Мечока", "Мал-
кият принц" и т. н. Режисьо-
рът Петринел Гочев, познат
ни главно с работата си за
възрастни, направи спекта-
къла "Приключенията на
Лиско" в Габровския драма-
тичен театър, където жъне
успех не само сред децата,
но и сред възрастните. В ис-

Àðìè Õàìúð ñå ïîäãîòâÿ çà Áàòìàí

Актьорът Арми Хамър,
познат с ролите си в "При-
зови ме с твоето име", "Са-
мотният рейнджър" и "Со-
циалната мрежа", може да
стане новият Батман. 32-
годишният Хамър води
окончателни преговори за
ролята на Батман, след ка-
то Бен Афлек се отказа от
нея миналия месец. Ако

Ïëàñòè÷íîñò è íàöèîíàëåí äóõ â
òâîðáèòå íà Àëåêñàíäúð Ïåòðîâ

"Ïðèêëþ÷åíèÿòà íà Ëèñêî" ãîñòóâà â Ñîôèÿ

 "Плевене на лавандула", 1959 г.

ториите на Лиско Априлов
показва как понякога живо-
тът и приказките могат уди-
вително да се объркат. Сце-
нографията и костюмите са
дело на талантливата мла-
да художничка Невена Еки-
мова. Спектакълът "Приклю-
ченията на Лиско" гостува в
София в Открита арт сцена
на ул. "Шипка" 6 в Руския
културно-информационен
център на 22 февруари от
14.30 ч. и в Младежки теа-
тър "Николай Бинев" на 9
март от 11.00 ч. часа.ç

академия, специалност
"Живопис" при проф.
Борис Митов. След завър-
шването си през 1940-а
започва да излага като
гост в салоните на Дру-
жеството на новите ху-
дожници, а от 1943-та -
като редовен член.

След събитията през
септември 1944 г. замина-
ва за фронта като военен
художник доброволец.
Създава голям брой
рисунки за фронтовите и
централните вестници.
През 1948 г. картината му
"Десант през Драва" е
включена в българската
експозиция на Венецианс-
кото биенале.

През цялото си твор-
чество Александър Петров
работи върху осмислянето
и синтеза между българс-
ката пластична култура и
западноевро-пейското
изкуство. През 1960 г.
пътува в Средния Изток -
Самарканд, Бухара, Хива,
където създава цикъла

"Средна Азия". В края на
60-те години художникът
посещава карловското
село Богдан. Вдъхновен от
Розовата долина, създава
един от големите си цикли
- "Розобер".

Основни теми в негово-
то творчество са трудът,
любовта, майчинството,

морето. Темата за бране
на лавандула се превръща
в негова емблема и коле-
гите му го наричат Алек-
сандър Петров - Лаванду-
лата. От многократните си
пътувания до Париж
художникът донася много
рисунки, скици, акваре-
ли.ç

Голямата оперна певица Райна Кабиванска ще пристигне у нас за
премиерата на операта "Трубадур" от Верди в Софийската опера и балет.

Тя ще бъде със своите ученици от майсторските класове.

прего-ворите приключат
успешбо зрителите ще ви-
дят Арми Хамър в самос-
тоятелен филм за приклю-
ченията на супергероя,
озаглавен "Батман". Про-
дукцията е с режисьор Мат
Рийвс и ще излезе на ек-
рана през юни 2021 г. В
един от злодейските обра-
зи във филма ще се пре-
въплъти британският ак-
тьор Робърт Патинсън,
прочул се с ролята си във
вампирската сага "Здрач".

Актьорът е известен с
ролите си на близнаците
Уинкълвос в "Социалната
мрежа", Клайд Толсън в
"Джей Едгар", принц Анд-
рю Алкот в "Огледалце, ог-
ледалце", главния герой в
"Самотният рейнджър" и
Иля Курякин в "Мъжът от
U.N.C.L.E.".ç
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Още тази година граж-
даните на Русия ще усетят
промяна към по-добро,
обеща руският президент
Владимир Путин в годиш-
ното си послание към
парламента в Москва.

Докато в миналого-
дишното си послание той
акцентира по-скоро
върху външната политика
на Русия и показа на
света най-новите руски
оръжия, то сега обърна
повече внимание на
социално-икономическите
проблеми.

Путин подчерта, че под
чертата на бедност оста-
ват 20 млн. души от 140-
милионното население на
страната. Изтъкна и
сериозните проблеми в
здравеопазването и
екологията и предложи
мерки за решаването им.

За първи път в истори-
ята резервите на Русия
изцяло покриват външния
държавен и търговски

Ïóòèí: Ðóñêèòå ãðàæäàíè ùå óñåòÿò
ïðîìÿíà êúì ïî-äîáðî òàçè ãîäèíà

Външеният министър
на Русия Сергей Лавров заяви,
че Западът провежда безцере-
монна политика на всмукване на
Балканите в НАТО, без да се
съобразява нито с волята на
народите в съответните страни,
нито с уроците на историята,
нито с елементарното диплома-
тическо приличие. Той говори в
Дипломатическата академия на
руското външно министерство
на конференция, посветена на
паметта на бившия представител
на Русия в ООН Виталий Чуркин.
Външният министър отбеляза, че
Русия отдавна и настойчиво
призовава към завръщане към
основните принципи на междуна-
родния живот: суверенно
равенство на държавите,
ненамеса във вътрешните
работи, неприлагане на сила или
заплаха със сила, разрушаване
на споровете изключително с
мирни средства.
Правителството
на Северна Македония удължи с
една година безвизовия режим
за руски граждани. В момента
на всички руски граждани е
позволено да се намират на
територията на Северна
Македония без виза не повече
от 90 денонощия на всеки 6
месеца от първото влизане в
страната. Руснаците, които
пътуват в Северна Македония, е
необходимо да имат паспорт и
застраховка.
Трима
проевропейски депутати от
британската Камара на общини-
те напуснаха парламентарната
група на управляващата
Консервативна партия и
обявиха, че се присъединяват
към новата центристка група от
независими депутати противници
на действията на правителството
по Брекзита. Консерваторите Ана
Субри, Хайди Алън и Сара
Уоластън ще се присъединят към
осмината депутати от опозицион-
ната Лейбъристка партия, които
вече излязоха от своята група
заради несъгласие с ръководст-
вото на Джереми Корбин и
антисемитизма в партията.
Членове
на гръцката анархистка групи-
ровка "Рубикон" са извършили
нападение над посолството на
Бразилия в Атина. Вчера
анархистите са влезли в
сградата на посолството в
центъра на Атина и са хвърлили
позиви. По-рано около 30
членове на "Рубикон" нахлуха и
в сградата на Атинския апелати-
вен съд, където също бяха
хвърлени позиви.

Íàêðàòêî

:

"За хората е от значение какво се прави реално и как това подобрява
живота на тях и на семействата им, и то не след време, а сега", заяви
в обръщението си Владимир Путин. Под аплодисментите на депутатите
от Държавната дума и сенатори от Съвета на федерацията президентът

говори близо час и половина.

Ïðåçèäåíòúò íàïðàâè
âàæíè ïðåäëîæåíèÿ ñðåùó
äåìîãðàôñêàòà êðèçà

Стотици жени със зелени шалчета
протестираха пред парламента в

Буенос Айрес с настояване да
бъдат легализирани абортите в

Аржентина - инициатива, отхвърле-
на преди година от Сената.

"Искаме сами да решаваме",
скандираха протестиращите жени.
Зелените шалчета са символ на

борбата за легализиране на
абортите в Аржентина, където

общественото мнение по въпроса е
разделено. Противниците на

абортите в страната с доминиращо
влияние на католическата църква,

са избрали за свой символ
небесносини шалчета. През 2018 г.
депутатите приеха текст, легализи-

ращ абортите, но сенаторите го
отхвърлиха. Нов законопроект в
този дух се очаква, както всяка
година, да бъде внесен в парла-

мента на 8 март.

Снимки Пресфото БТА /Интернет

Èòàëèàíñêàòà ïîëèöèÿ àðåñòóâà êðàé
Âåíåöèÿ 50 ÷ëåíîâå íà Êàìîðàòà

дълг, заяви още Путин.
"Имаме мощен финан-

сов възход. За първи път
в нашата история резер-
вите ни покриват изцяло
външния дълг на държава-
та, който е твърде малък",
заяви руският лидер.

Семействата с 3 и
повече деца в Русия ще
могат да получават от
бюджета по 450 000 рубли
за погасяване на ипоте-
чен кредит, обеща Путин.

Тази допълнителна
мярка в подкрепа на
многодетните семейства
ще бъде въведена с оглед
стабилната макроикономи-
ческа ситуация в Русия и
нарастващите доходи на
държавата, отбеляза
президентът.

Путин предложи от 1
януари 2020 г. помощите
за първо и второ дете да
бъдат увеличени, като
достигнат двойния размер
на жизнения минимум. Той
изрази убеденост, че през

2023-2024 г. в Русия ще
бъде възстановен естест-
веният прираст на населе-
нието.

Държавните и общинс-
ките служители, заети в
социалната сфера, не
бива "никога да допускат
високомерно отношение,

Петдесет души бяха арес-
тувани при голяма полицей-
ска операция във вторник
срещу структура на страхо-
витата италианска мафия
Камора, господствала на
Апенините източно от Вене-
ция, предаде ДПА. Групиров-
ката, действала от края на
90-те години в големи части
от североизточния район
Венето, е била свързана с
клана Казалези, една от
най-страшните престъпни
фамилии на Камората.

Арестуваните "са били
част от широка и страхови-
та престъпна мафиотска ор-
ганизация", която се е за-
нимавала с лихварство, пра-
не на пари, трафик на нар-

котици, сводничество и дру-
ги тежки престъпления, съ-
общи прокуратурата. Орга-
низацията е била базирана
в Ераклея, градче край Ве-
неция, чийто кмет Мирко
Местре е сред арестувани-
те за сговор с мафията. Ко-
румпиран полицай, който
предавал поверителна ин-
формация на мафиотите, и
банков мениджър, който им
помагал за подозрителни
финансови трансакции, съ-
що са задържани.

Камората произхожда от
Неапол и околностите му, но
подобно на други италианс-
ки мафии се е разпростря-
ла в Северна Италия и дру-
ги части на Европа.ç

неуважение към граждани-
те - нито с думи, нито с
действия", подчерта Пу-
тин: "Дейността на изпъл-
нителната власт на всички
равнища трябва да бъде
добре съгласувана, съдър-
жателна" каза руският
президент.ç

Огромна луна бе заснета над Акропола в гръцката столица Атина в нощта срещу сряда, когато за
няколко часа бе наблюдавано явлението наричано супер луна, съчетаващо пълнолуние и най-голяма

близост да Земята на естественият спътник 356 761 км.
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Президентът на САЩ
Доналд Тръмп нареди на
Пентагона да разработи
планове за създаване на
космически войски, които
ще са част от военновъз-
душните сили, предаде АП.
Тръмп се съгласи на този
вариант вместо поискано-
то от него по-рано отдел-
но министерство на
космическите войски,
които да са "отделни и
равностойни" на другите
видове въоръжени сили.

Президентът заяви, че
космосът е "бъдещето и
следващата стъпка".
"Трябва да сме готови.
Моето правителство смята
създаването на космичес-
ки сили за приоритет на
националната сигурност",
каза той в Белия дом.
"Нашите противници са в
космоса, независимо дали
това ни харесва или не",
добави президентът и
подписа документ, с който

Ñúåäèíåíèòå ùàòè íÿìàò ãðàôèê çà
èçòåãëÿíå íà âîéñêèòå ñè îò Ñèðèÿ

Миналата година в интервю за модното списание  "Нумеро" модният дизайнер Карл Лагерфелд  (85 г.)
каза, че котката Шупет някой ден ще бъде наследник на "огромното ми богатство". "Не се притеснявайте,

има достатъчно за всички", заяви тогава Лагерфелд.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че иска Северна Корея да
сложи край на ядрената си програма, но не бърза и няма належащ

график кога Пхенян трябва напълно да се освободи от ядрено оръжие.
Тръмп каза, че санкциите срещу Пхенян ще останат в сила, и посочи,
че Северна Корея не е извършвала в последно време ядрени или

ракетни изпитания.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Òðúìï ñúçäàâà êîñìè÷åñêè
âîéñêè êàòî ÷àñò îò ÂÂÑ

Любимата котка Шупет
на починалия във вторник
моден дизайнер Карл Ла-
герфелд може да наследи
част от богатството му, пи-
ше френският в."Фигаро".
Ексцентричният творчески
директор на "Шанел" се
сдоби с бялата си писана
през 2011 г. Тя веднага се
превърна в светска знаме-
нитост, като си спечели
много последователи в ин-
стаграм и участваше във
фотосесии.

"Шупет си има свое със-
тояние, тя ми е наследница
и ако се случи нещо с мен,
човекът, който ще се грижи
за нея, няма да има нужда
от нищо", беше споделил ди-

Êîòêàòà Øóïåò ìîæå äà íàñëåäè
÷àñò îò áîãàòñòâîòî íà Ëàãåðôåëä

зайнерът в интервю.
Във Франция , чисто

фактически, животните не
могат на станат наследни-
ци, тъй като от правна
гледна точка не се явяват
нито физически, нито юри-
дически лица. Но това е
възможно в Германия, а
Лагерфелд има германско
гражданство. При спорове-
те за наследство се взи-
ма предвид страната на
постоянно пребиваване (в
случая за Лагерфелд това
е Франция) и се предпо-
лага, че модният дизайнер
е завещал на домашния си
любимец средства или
чрез фонд, или чрез фи-
зическо лице.ç

Папа Франциск се снима с група свещеници по време на вчерашната
седмична генерална аудиенция  в  зала "Павел VI" във Ватикана. По-
късно папата разговаря с жертви на свещеници педофили. За днес е
планирана среща на върха във Ватикана, посветена на превенцията на

сексуалните посегателства в църквата.

Президентът на Венецу-
ела Николас Мадуро обви-
ни държавните глави на Чи-
ли Себастиан Пинера и на
Колумбия Иван Дуке, че са
призовали за "превземане
с щурм" на границата на
страната му идната събота,
за когато венецуелската
опозиция има намерение да
внесе хуманитарна помощ,
предаде АФП.

"Президентите марионет-
ки на янките, като тези на
Колумбия и Чили, които на-
сърчават провокациите и
насилието срещу Венецуе-

ла, са напът да призоват да
бъде превзета с щурм гра-
ницата на Венецуела тази
събота", обяви Мадуро по
държавната телевизия.

Президентите Пинера и
Дуке, които са много кри-
тични към Мадуро и чиито
правителства бяха сред
първите, признали Хуан Гу-
айдо за президент, обяви-
ха намерение да посетят в
петък колумбийския град
Кукута, граничещ с Венецу-
ела, в подкрепа на опера-
цията за доставяне на по-
мощи на венецуелска тери-

тория. По призива на Гуай-
до, признат за временен
държавен глава от петдесе-
тина държави, около 700 000
доброволци се отзоваха, за
да участват в получаване-
то в събота на тонове ху-
манитарна помощ, изпрате-
на от САЩ и Бразилия до
границата на Венецуела.

Венецуелската армия,
която е вярна на Мадуро,
блокира моста, който свър-
зва страната с Кукута и зат-
вори морските граници с
холандските острови Аруба,
Бонер и Кюрасао.ç

Ìàäóðî îáâèíè ïðåçèäåíòèòå íà ×èëè è
Êîëóìáèÿ, ÷å ãîòâÿò "ùóðì" íà ãðàíèöàòà

инструктира министъра на
отбраната да подготви
законопроект за създава-
не на космически войски.

Ако предложението
бъде прието от Конгреса,
космическите сили ще
бъдат част от ВВС, както
морската пехота е част от
военноморските сили. Те
няма да имат цивилен
министър, а утвърден от
Сената зам.-министър за
космическите войски към
министерството на ВВС.
Това ще бъде първият нов
вид военна служба от
1947 г., когато бяха създа-
дени военновъздушните
сили след Втората светов-
на война.Космическите
сили ще защитават амери-
канските космически
спътници от всякакви
физически нападения и
ще възпират всякаква
агресия срещу САЩ и
съюзниците им. Те ще
разполагат както с отбра-

нителни, така и от напада-
телни средства за опера-
ции в космоса, се казва в
документа, подписан от
Тръмп.

САЩ нямат график за
изтегляне на войските си
от Сирия, заяви говорител
на Държавния департа-
мент, цитиран от ДПА.
"Засега не обсъждаме
график за изтегляне", каза
говорителят Робърт Пала-
дино пред журналисти.
Той добави, че изтегляне-
то ще се извърши органи-
зирано и съгласувано и че
САЩ поддържат постоян-
но контакти с Турция по
въпроса. Паладино отказа
да коментира съобщения-
та, че Вашингтон е поис-
кал съдействие от евро-
пейски и арабски страни
за създаване на буферна
зона в Северна Сирия.

Съдбата на сирийските
кюрдски бойци, съюзени
със САЩ в борбата срещу

Ислямска държава, остава
неясна, напомня ДПА.
Анкара заплашва, че ще
ги нападне, щом амери-
канските сили се изтеглят
и ги обвинява, че са
свързани с кюрдските
бунтовници в Турция.
Президентът Доналд

Тръмп обяви през декемв-
ри, че Ислямска държава
е разгромена и че ще
изтегли от Сирия близо 2-
те хиляди американски
военни, които помагат на
десетките хиляди кюрдски
и арабски бойци в битката
с екстремистите.ç
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Ïàâåë Êîëåâ:

Васил Божков е платил
повече от 3 милиона лева в
последните 10 дни, за да
погаси част от задължения-
та на Левски. Това съобщи
изпълнителният директор на
клуба Павел Колев в сут-
решния блок на Би Ти Ви.
Той за пореден път потвър-
ди, че натрупаните дългове
са малко над 32 милиона
лева. Левски има срок до 5
март да изпрати документи
в УЕФА, с които да докаже
погасяването на част от
задълженията. Павел Колев
обаче обяви, че лицензът
на "сините" не е застрашен.

"Одитът показва дългове
малко над 32 милиона лева.
Натрупани са с лекота, с
некомпетентно управление,
харчени са пари погрешно,
със странни решения, меко
казано. Давани са големи
заплати на чуждестранни
играчи, звезди, които обаче
не са звезди, според мен
се касае за некомпетент-
ност. Има различни счето-
водни техники, през послед-
ните 2-2,5 години има
неплащани данъци към
държавата. Давани са
заеми и сега клубът дължи.
Не съм видял схема за
източване на клуба, ако
има нещо такова, то е

Ïàâåë Êîëåâ: Âàñèë Áîæêîâ äàäå
òðè ìèëèîíà çà çàäúëæåíèÿ íà
Ëåâñêè

Изпълнителният директор на Левски Павел Колев за пореден път обяви, че дълговете на "синия" клуб
са над 32 милиона лева

Áàðñåëîíà íå
ïðåâçå Ëèîí

Лион и Барселона
завършиха 0:0 в първия
1/8-финален мач по-
между си от Шампион-
ската лига и останаха
непобедени през този
сезон в турнира. Всич-
ко в този сблъсък пред-
стои да се реши на ре-
ванша на 13 март на
"Камп Ноу", като резул-
татът оставя открити
всички възможности.

Барселона се втур-
на в атака от първата
минута и положенията
се заредиха едно след
друго пред вратата на
Лион. Дембеле и Меси
пропуснаха изгодни си-
туации, а пред отсрещ-
ната врата Тер Стеген
се наложи да се намес-
ва веднъж при удар на
Ауар. Далечен шут на
Терие пък срещна нап-
речната греда на вра-
тата на Барселона. То-
ва стресна играчите на
Валверде, които започ-
наха още по-усилено
да атакуват. Стражът
на домакините Антони
Лопеш обаче бе безуп-
речен. Той успя да спа-
си удари на Меси, Су-
арес и Дембеле, като
уругваецът бе най-деен
в пропуските.

Картината през вто-
рото полувреме не се
промени. Постоянни
атаки на Барселона и
страхотни прояви на
Лопеш. Вратарят на Ли-
он направи чудеса от
храброст и спаси поч-
ти невъзможни поло-
жения. Мемфис Депай
пък бе близо до попа-
дение с далечен удар,
но топката профуча над
гредата на Барселона.
До края на мача ката-
лунците не успяха да
вкарат гол и срещата
завърши при резул-
тат 0:0.з

Ñêàíäàë ìåæäó òðåíüîðèòå íà Ëèâúðïóë è Áàéåðí

Дълговете на "Герена"
са натрупани с лекота,
с некомпетентно
управление, харчени
са пари погрешно,
със странни решения,
твърди новият
изпълнителен
директор на клуба

направено много елегантно,
че не мога да го видя",
сподели Павел Колев.

Относно досегашното
управление на Левски
настоящият изпълнителен
директор коментира: "Опи-
тал е да се конкурира с
Лудогорец, привличайки
звезди, опитал е да завър-
ши добродетелен кръг, да
се привлекат и феновете,
но за съжаление, това не
се е получило. Това, което
трябва да се направи, е
много тежък оздравителен
процес. Левски е клуб с
традиции, който трябва да
се бори за отличия и
нямаме право да се отка-
жем от битката за титла,
купа или добро представяне
в Европа. Лицензът не е
заплашен под никаква
форма, има срок до 5 март,
когато трябва да изпратим
заверени документи с
платени суми. Голяма част
от тези средства, които
УЕФА смята за дължими,
вече са платени, и то от
Васил Божков - малко
повече от 3 милиона за
последните 10 дни. УЕФА не
допуска задължения към
държавата под никаква
форма", каза новият начал-
ник на "Герена".

"Аз запазвам много
приятели в БФС. Да се
ръководи такава организа-
ция не е никак лесна
задача, но Борислав Ми-
хайлов се справя. Аз съм
чувал, че се действа прист-
растно към Лудогорец, сега
изведнъж към Левски.
Работата на БФС като
регулатор е свързана с
това да концентрира доста
емоции и страсти. С изклю-
чение на няколко решения
федерацията се опитва да
бъде безпристрастна",
сподели още Павел Колев.

Той отговори и на въпро-
са дали ще се върне Наско
Сираков в Левски: "Нямам
такава информация. От
мен, ако зависи, аз бих го
поканил с най-голямо
удоволствие, тъй като
според мен Наско Сираков
е един от хората, които
изключително много разби-
рат от футбол. Ние си
говорим непрекъснато, но
той има други проекти в
момента.  Ако се стигне до
водене на някакви разгово-
ри за завръщането му в
Левски, няма да ги водя аз,
защото имам пристрастия.
Аз бих работил с него с
най-голямо удоволствие.
През последните 25-30

години Наско Сираков е
един от най-успелите
футболни ръководители на
позицията изпълнителен
директор. В разговорите,
които съм имал с него, той
смята, че е надраснал тази
позиция. Затова, ако заеме
някакъв пост във футбола,
той би бил нещо като
президент. Това е най-
логичното, но всички
разговори, които сме
имали, са били изцяло на
приятелска основа и никога
не е ставало дума за
сериозни предложения."

Павел Колев изрази
надежда догодина Левски
да стане шампион. "Не сме
се отказали и този сезон,
но изоставаме сериозно и
ще ни бъде трудно. Валери
Божинов промени обста-
новката в съблекалнята,
като вдигна настроението.
Важно е това настроение
да се прехвърли и на
терена под формата на
победи. Обсъждали сме и
темата с козирката. Мисля,
че ще ни трябва поне
година, година и половина,
трябва да се борим за
оцеляването на Левски,
после ще мислим за козир-
ката на стадиона", завърши
Павел Колев.з

След нулевото равенство в пър-
вия мач от 1/8-финалите на Шам-
пионската лига между Ливърпул и
Байерн на "Анфийлд" по-доволният
треньор определено бе Нико Ко-
вач, чийто отбор за първи път през
2019-а не допусна гол в рамките
на 90 минути. Любопитен момент
обаче беляза минутите след пос-
ледния съдийски сигнал, които до-
несоха мини скандал между два-
мата треньори. Камерите заснеха
как Юрген Клоп говори много раз-
палено и определено с недоволст-
во към хърватския си колега. Все
пак няколко секунди по-късно два-
мата си стиснаха ръцете и се раз-
делиха нормално.

Пред Sky Клоп коментира слу-
чилото се, като "чисто недоразу-
мение". "Исках веднага да стисна
ръката на Нико, а той преди това
се поздрави с цялата пейка на Ба-
йерн. Стоях там като прани гащи",
разкри треньорът на Ливърпул.

Самият Ковач не видя проблем

в себе си. "В Англия е обичайно да
се подава ръка след последния сиг-
нал. Аз обаче първо отидох към мо-
ята пейка, а не към него. В Англия
той е свикнал по различен начин.
Но не съм го направил с лошо чув-
ство, след това се извиних", обяс-
ни треньорът на Байерн.

Клоп пък намери и весела част
в извинението на Ковач за закъс-
нялото ръкостискане. "Той ми ка-
за, че е искал да говори с Рибери,
защото той стана баща. Но това
се случва за пети път, вече не е
толкова вълнуващо", пошегува се
наставникът на Ливърпул.

Ливърпул и Байерн (Мюнхен) за-
вършиха при резултат 0:0 първата
среща помежду си от осминафи-
налите на Шампионската лига. До-
макините опитаха всичко, за да си
осигурят преднина преди реванша,
но защитата на германците бе неп-
робиваема. Така в крайна сметка
всичко ще се решава в Мюнхен
на 13.з

Треньорът на Ливърпул Юрген Клоп (вляво) реагира бурно, след като наставникът на
Байерн Нико Ковач първо поздрави своите играчи

Снимка Пресфото БТА
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05.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчуко-
ва (п)

07.30 "България се събужда" с водещ
Стоил Рошкев

10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", сериал, 26

епизод (п)
11.40 Музика
12.10 "Холивудски знаменитости": Май-

къл Дъглас (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчуко-

ва
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", сериал, 27

епизод
16.30 Любимите български филми: "Спе-

циалист по всичко" (п) /1962 годи-
на/

18.10 "Холивудски знаменитости": Анже-
лина Джоли

18.30 Новини - централна емисия
19.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар

Енчев
20.30 Любимите български филми: "Това

се случи на улицата" /1955 година/
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ
00.20 Новини - късна емисия (п)
00.30 Актуално от деня с водещ Велизар

Енчев (п)
01.00 "България се събужда" с водещ

Стоил Рошкев (п)
04.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова(п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок - информационна

програма с водещи Боряна Камено-
ва, Елисавета Гигова, Даниел Ми-
хайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ - културно-информаци-

онно предаване с водещи Анна
ангелова, Александра Гюзелева, Ди-
митър Стоянович и Матрин Заимов

09.45 100% будни - предаване за здра-
вословен и съвременен начин на
живот с водещи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев

10.45 Спортисимо /п/
11.15 Открий България - София - тв филм

/1 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат - тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Стройковци - аним. филм
14.50 Сребристият жребец - аним. филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв филм

/Канада, 2002 г./
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Открий България - София - тв филм

/2 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно - кулинарно

предаване с водеща Катерина Евро
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлека-

телно предаване
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня - коментарно предава-

не
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас

20.45 Спортни новини
20.55 Слово за ползата от четенето: Гост

от морето - тв филм /България,
2002 г./, режисьори: Пламен Мас-
ларов и Мария Арангелова, в роли-
те: Николай Урумов, Жанет Йовче-
ва, Чавдар Живков, Ралица Ивано-
ва, Иван Неделчев и др. (12)

21.30 Студио "Футбол" - коментарно пре-
даване

22.00 Футбол: Среща-реванш от турнира
на Лига Европа - пряко предаване

00.10 Улови момента с Милен Атанасов -
предаване за иновации и нови
технологии/п/

00.40 Култура.БГ /п/
01.40 100% будни /п/
02.40 Комисар Монталбано: Пирамида от

кал - игрален филм /п/ (12)
04.30 Отблизо с Мира /п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Малкото Пони: Приятелството е

магия" - анимация, сериал, с. 2 еп.
24

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 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от втори опит" -

сериал, с. 2, еп. 34
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 4, еп. 51
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с. 3, еп. 35
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 12, еп. 76

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Майка" - сериал, еп. 17
21.30 Премиера: "Горчива любов" - сери-

ал, еп. 37
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 22
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 31, 32
01.50 "Преди обед" /п./
03.50 "Бригада Нов дом" /п./
04.50 "Опасни улици" - сериал, с. 12, еп. 52

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" /п./ - сериал, с. 2
еп. 2

06.00 "Легендата за Кора" - анимация, с.
2 еп. 23-26

08.00 "Монк" /п./ - сериал, еп. 13
09.00 "Мъртва точка" /п./ - сериал, с. 2

еп. 2
10.00 "Супергърл"/п./ - сериал, еп. 9
11.00 "Хуберт и Щалер" - с. 3, еп. 11
12.00 "Извън играта" - сериал, с. 7, еп. 10
13.00 "Херкулес в подземния свят" - фен-

тъзи, екшън, приключенски (тв
филм, САЩ, Нова Зеландия, 1994),
в ролите: Кевин Сорбо, Антъни
Куин, Тони Китейн, Марли Шелтън,
Клиф Къртис, Майкъл Хърст и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 2 еп. 1
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 2 еп. 3
17.00 "Извън играта" - сериал, с. 7, еп. 11
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" - сери-

ал, с. 3, еп. 12
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл"

- сериал, еп. 10
19.45 Студио "Лига Европа"
20.00 Пряко, Лига Европа
22.00 Пряко, Лига Европа
00.00 "Лига Европа" - най-интересното от

срещите през деня
00.30 "Неизвестният" /п./ - сериал, еп. 31
01.30 "Супергърл" /п./ - сериал, еп. 10
02.30 "Монк" /п./ - сериал, с. 2 еп. 1
03.30 "Извън играта" /п./ - сериал, с. 7,

еп. 11
04.30 "Хуберт и Щалер" /п./ - сериал, с.

3, еп. 12

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" /п./ -
сериал

06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,
с. 6 еп. 17, 18

07.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 8

еп. 14, 15
09.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2018)
10.00 "Сутрешен блок" - комедия, роман-

тичен (САЩ, 2010), в ролите: Рей-
чъл Макадамс, Джеф Голдблъм, Да-
ян Кийтън, Харисън Форд, Патрик
Уилсън, 50 сент и др.

12.00 "На по-добро място" /п./ - сериал
13.00 "Приятели" /п./ - сериал
14.00 "Ало, ало" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу

(2018)
18.00 "Изгубеняци" - сериал, с. 1 еп. 1, 2
19.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 6

еп. 8, 9
20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с. 9 еп. 5, 6
23.00 "Приятели" - сериал, с. 10, еп. 6, 7
00.00 "Сутрешен блок " /п/
02.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал
03.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

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

08.00 "Фалшиво обвинение" - драма (тв
филм, Канада, 2006), в ролите:
Брук Невин, Кейт Джаксън, Кийгън
Конър Трейси и др.

10.00 "Отново и отново" - сериал, еп.7, 8
12.15 "Добри момчета" /п./ - кримина-

лен, драма (САЩ, 1990), в ролите:
Рей Лиота, Лорейн Брако, Робърт
Де Ниро, Джо Пеши, Пол Сорвино,
Катрин Скорсезе, Чарлз Скорсезе,
Деби Мазар, Самюъл Джаксън и др.

15.15 "ПараНорман" /п./ - анимация, ко-
медия, приключенски (САЩ, 2012),
режисьори Сам Фел и Крис Бътлър

17.30 "Юношество" /п./ - биографичен,
драма (САЩ, 2014), в ролите: Итън
Хоук, Елар Колтрейн, Патриша Ар-
кет, Тамара Джолейн, Ник Краузи,
Лорелай Линклейтър и др.

21.00 Месец на Оскарите: "Съдията" -
драма (САЩ, 2014), в ролите: Ро-
бърт Дауни мл., Робърт Дювал,
Вера Фармига, Били Боб Торнтън,
Винсънт Д'Онофрио, Дакс Шепърд

23.45 "Блейд Рънър" - фантастика, трилър
(САЩ, Хонконг, Великобритания,
1982), в ролите: Харисън Форд,
Рутгер Хауер, Шон Янг, Дарил Хана,
Майкъл Емет Уолш, Едуард Олмос,
Джоана Касиди и др.

02.15 "Отново и отново" /п./ - сериал, еп.
7, 8

04.15 "Чийч и Чонг: Анимационният филм"

- анимация, комедия (САЩ, 2013),
режисьори Брандън и Ерик Чейм-
бърс

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сериал, 4 сезон /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично

предаване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - ТВ шоу,

нов сезон
21.00 "Хавай 5-0" - сериен филм, 6 сезон
22.00 "София - Ден и Нощ" (премиера) -

риалити сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, 17

сезон
00.30 "Нощна смяна" - сериал, 4 сезон
01.30 "Докоснати от слънцето" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

05.50 "Костюмари" - сериал, сезон 7
06.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериен

филм, сезон 16
08.45 "Наръчник по ухажване" - роман-

тична комедия с уч. на Меган Мар-
къл, Кристофър Полаха, Джонатан
Скарфи, Линда Бойд и др /п/

11.00 "Тяхната собствена лига" - комедия
с уч. на Том Ханкс, Джина Дейвис,
Мадона, Роузи О'Донъл, Джон Ло-
виц, Лори Пети и др.

13.40 "Холивудски новини"
14.15 "Отблизо" - романтична драма с уч.

на Джулия Робъртс, Джъд Лоу, Клив
Оуен, Натали Портман, Ник Хобс /п/

16.20 "Жива стомана" - екшън с уч. на Хю
Джакман, Дакота Гойо, Еванджелин
Лили, Антъни Маки, Кевин Дюранд,
Хоуп Дейвис, Джеймс Ребхорн /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "Колкото, толкова" - комедия с уч.
на Джак Никълсън, Хелън Хънт, Грег
Киниър, Куба Гудинг Джуниър, Скийт
Улрих, Шърли Книгт, Джеси Джеймс,
Иърдли Смит и др.

23.00 "У дома през август" (премиера) -
драма с уч. на Мерил Стрийп,
Джулия Робъртс, Джулиет Люис,
Крис Купър, Джулиан Никълсън,
Сам Шепърт, Бенедикт Къмбърбач,
Юън Макгрегър, Абигейл Бреслин,
Марго Мартиндейл, Дърмът Мълро-
уни и др.

01.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 16 /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 21 февруари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ЗЗЗЗЗастудяване ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 35

ВОДОРАВНО: "Северина". Акапо. Линотипер. "Кир".
Семинар. "В атака". Нетер (Емил). Дедерон. Вите (Ема-
нюел). Атол. Рила. Гопа. Анита. Хонорар. НАСА. Да-
бев (Евтим). Лакатош (Имре). Кинетика. "Ема". Надин
Алари. Ав. Пирин. Ванилин. Охота. "Имам". Вода. "Ато-
мино". Па. ЕНИКАР. Вир. Ле (Иван). Аманитин. Ви.
Ракела. "Онорин". Нерити. Арикара. Тини. Акин. ЛОТ.
Канонада. Анина.

ОТВЕСНО: "Зелени години". Оперета. "В името на
народа". Арин. "Жените победиха". Акино (Корасон).
Роне (Морис). Аретино (Пиетро). ЕМЕТИН. Китара.
АВИН. Танали. Нир (Хелмут). Тар. Каватина. "Ад". Пап.
Дон. Лала. ОКИ. Ака. "Евелина". Аниматори. Парад.
Такири. Иринина (Магдалена). Тераса. Илин. Нок. Ба-
кари. АТЕ. Имов (Георги). Рали. Пиколо. "Омана". Иви-
рон. Горана. Ошав. Марината.

Днес облачността ще започне да се увелича-
ва следобeд, а вятърът от северозапад ще се усили
до умерен. Температуритуе ще са в диапазона от 1 до 11 градуса.

В петък облачността от север ще се увеличава, а от североизток
ще започнат превалявания от дъжд, които ще обхванат голяма част от
страната, но ще бъдат слаби и несъществени в повечето места, с
изключение на планинските и наветрените части и подножия на пла-
нините. Дневните температури ще са от 3 до 5 градуса. В събота
вятърът ще се ориентира от североизток-север и в Източна България
ще бъде умерен, на моменти временно силен. С него ще нахлува по-
студен въздух и в събота температурите ще бъдат от минус 1 до плюс
3, 4 градуса, в крайните югозападни райони до около 5, 6. Ще прева-
лява слабо, предимно сняг, но валежите няма да бъдат съществени.
Характерните краткотрайни конвективни извалявания ще се наблюда-
ват главно северно от планините, но такива ще има и на места в
низините, без да оставят съществена трайна снежна покривка. В неде-
ля вятърът ще се ориентира от северозапад, в източните райони - от
север-северозапад и температурите ще започнат да се повишават.

bTV Cinema, "Съдията" -  драма, с Робърт Дауни мл.,
Робърт Дювал, Вера Фармига, Били Боб Торнтън,
Винсънт Д'Онофрио, Дакс Шепърд и др., 21,00 ч.
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Защитникът на "червените" Ангел
Лясков се разминал с ослепяване
в двубоя с Ботев (Вр)

:

Íàêðàòêî
Станимир Стоилов е
водил преговори с
представители на
арабски шейх
за поемането на отбор
от ОАЕ. Мъри е отхвър-
лил примамливата
оферта, тъй като му е
бил предложен договор
само за четири месеца.
При положение че
беше подписал, Стои-
лов щеше да получи
само за четири месеца
300 000 долара.
Борис Секулич ще
подсили полския
Гурник (Забже). Догово-
рът на словака с
полския клуб е за 6
месеца с опция за
удължаване. Защитни-
кът бе осбоден от
ЦСКА преди няколко
дни.
Голямата звезда на
ПСЖ Неймар е плакал
в продължение на два
дни, след като получи
контузия и се разбра,
че ще бъде аут до края
на април. "Този път ми
беше тежко да го прие-
ма. Прекарах два дни
вкъщи, плачейки. Пър-
вия път, когато се
нараних, си казах: "Ще
претърпя операция,
трябва да бъде поправе-
но възможно най-бързо.
Не бях тъжен тогава",
сподели Неймар.

ЦСКА остана без двама
титуляри, след като Крис-
тиян Малинов получи жълт
картон, негов пети от
началото на първенството,
а неприятна контузия
получи Ангел Лясков по
време на срещата с Ботев
(Вр) на стадион "Българс-
ка армия". Лясков се е
разминал с ослепяване
при инцидента с футбо-
листа на гостите Даниел
Генов. Левият защитник е
с разкъсан капиляр в
окото и ще трябва да
почива две седмици,
което го вади автоматично
от строя за предстоящото
в неделя от 13 часа дерби
с Левски.

Младият краен защит-
ник пострада в 70-ата
минута на двубоя с врача-
ни, когато Даниел Генов
от Ботев го удари при
спор за топката. Лясков
получи медицинска по-
мощ, но се наложи ведна-
га да бъде откаран към
болницата за преглед. В
лечебното заведение беше
установено, че има разкъ- Иван Турицов (с номер 19) направи силен дебют с фланелката на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Лю-
бослав Пенев бе доволен от
победата на своя тим с 2:1
над Ботев (Враца). Успехът
бе първи за легендарния
футболист, а с него разли-
ката до лидера Лудогорец
намаля на 5 точки.  "Спече-
лихме, защото играхме доб-
ре. Създадохме много по-
ложения, трябваше да вка-
раме и повече голове, за
да няма напрежение след
2:1. Много съм доволен от
играта - и в защита, и в на-
падение", заяви Пенев.

ÖÑÊÀ áåç äâàìà òèòóëÿðè
çà äåðáèòî ñ Ëåâñêè

сан капиляр, като се е
разминал с ослепяване.

Още една неприятност
се стовари върху ЦСКА,
след като стана ясно, че
под въпрос за мача с
Левски е и Енрике Рафа-
ел. Бразилецът получи
контузия при загубата с
0:2 от Черно море и не
беше в групата на "черве-
ните" при успеха над
Ботев (Вр) с 2:1.

Светлият лъч в отбора
от Борисовата градина си
има име - Иван Турицов.
19-годишният десен брани-
тел дебютира за "червени-
те", като изигра всичките
90 минути в мача. Той
впечатли с добра игра в
защита, а и с опасни
включвания в офанзивен
план. Върнатият преди
дни от Литекс футболист
освен това показа и
самочувствие, макар да е
доста неопитен. На някол-
ко пъти Турицов задържа-
ше топката, като опитва-
ше пробиви по фланга,
което му донесе аплодис-
менти от феновете. ç

Наоми Осака изненадва-
що загуби с 3:6, 3:6 от
Кристина Младенович
(Франция) в мач от
втория кръг на турнира в
Дубай. За японката това
бе първи двубой след
шокиращата раздяла с
треньора й Саша Баин, а
след срещата тенисистка-
та призна, че поражение-
то се дължи на огромния
шум от новината.
"Чувствам, че всички хора
ме зяпат и не по добрия
начин", каза световната
№1, която под ръководст-
вото на Баин спечели две
последователни титли от
Големия шлем. На въпрос
дали е успяла да блокира
реакцията на новината,
Осака отвърна: "Не успях.
Този мач е резултат от
това."

Снимки Пресфото БТА

"Когато получиш гол и
остават малко минути, ин-
стинктивно започваш да иг-
раеш в защита. Това е пъ-
тят, по който ще вървим.
Разговарям с всички фут-
болисти, знам кой къде е
играл и преди това. Пра-
вим вътрешни ротации,
всички се представиха доб-
ре - и тези, които започна-
ха, и тези които завърши-
ха мача. Трябва да ги про-
веря играчите, затова ми
е нужно да ги видя в офи-
циален мач", добави тре-

ньорът на "червените".
"Малинов беше за кар-

тон, но през първото по-
лувреме показваш един
критерий, второто-  друг. Не
съм чел документите за
глобата, но не съм съгла-
сен. Може и да съм бил
малко остър, винаги ще е
така, когато се налага... Не
си спомням с нещо да съм
обидил съдиите. Може да
съм прекалил, но не съм
далеч от истината. Не мис-
ля, че тези хора трябва да
говорят за етика, дисцип-

лина и морал. На мен ми е
лесно, отивам на прескон-
ференция и да отговарям:
"Всичко е точно". Така е
най-лесно", добави Пенев.

"Какво да кажа за Ма-
нолев? Решението е мое,
всичко е приключено. Така
ще бъде и с други футбо-
листи. Заставам си зад ре-
шението, така трябва да бъ-
де. Няма нищо лошо. Не
трябва да има сърдити. Без
значение кой е футболис-
тът, не го правя за първи
път. Момчето си е намери-

ло отбор, ще играе", допъл-
ни специалистът.

"Да не се връщаме на ма-
ча във Варна, защото ни
слушат и гледат, и сигурно
някоя комисия заседава да-
же. Мачът с Левски е дер-
би №1. Очаквам добър дву-
бой и 3 точки, които са важ-
ни по пътя към титлата. Ще
бъдем готови и подготвени
за този сериозен мач. Из-
лишно е да казвам, че ЦСКА
винаги излиза за победа,
особено под мое ръковод-
ство", завърши Пенев. ç

Ïúðâà ëèãà - 22-ðè êðúã
Дунав (Рс) - Верея (Стара Загора) 1:0
1:0 Светослав Ковачев 57

Славия - Черно море                          3:2
1:0 Цветелин Чунчуков 9, 1:1 Цветомир Панов 33,
1:2 Дани Кики 44, 2:2 Радослав Кирилов 81,
3:2 Радослав  Кирилов 90+2

Лудогорец - Ботев (Пд)              1:1
1:0 Джоди Лукоки 47, 1:1 Антонио Вутов 68;
червен картон - Антонио Вутов (Ботев) 90+3

ЦСКА - Ботев (Вр)                          2:1
1:0 Едвин Джеси 48, 2:0 Али Соу 56,
2:1 Емил Стоев 88

Локомотив (Пловдив) - Септември и Витоша
(Бистрица) - Левски след приключване на броя
Днес от 17,30 часа
Берое  - Етър

Ëþáîñëàâ Ïåíåâ: Íå ñúì ñúãëàñåí ñ ãëîáàòà


