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ПРИЛОЖЕНИЕ НАТО трябва да изгради добри отношения с Русия, заяви американският президент
Доналд Тръмп по време на разговора си с френския лидер Еманюел Макрон в
кулоарите на срещата от високо равнище на Алианса в Лондон. "Мисля, че трябва да
се разбираме с Русия. Добре е, ако се разбираме с Русия", каза той. Тръмп обяви
възможността за постигане на споразумение с Москва за ядреното разоръжаване.
"Що се отнася до ядрените оръжия, разговарях с президента Владимир Путин, ние
контактуваме с него. Ще преговаряме с Русия за такова споразумение, което ще се
съсредоточи върху ядрените ракети и оръжия", каза Тръмп.
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Ïîäèãðàâêà ñ 322 õèëÿäè áúëãàðè

инималната пенсия става
250 лева от 1 юли. Това е
окончателното решение на
парламента, въпреки че
именно заради него едва не
се стигна до бой в пленар-
ната зала в сряда вечерта.
ГЕРБ и Обединените патри-
оти не приеха предложение-
то на БСП, зад което се обе-
диниха всички останали пар-
ламентарни групи, от 1 яну-
ари тя да скочи на 250 и на
300 лева от 1 юли. У нас
около 322 000 българи сега
получават 219,43 лв. мини-
мална пенсия, но ще трябва
да почакат още седем месе-

Â
ластта съвсем се вживя в роля на всемогъщ
благодетел, който великодушно хвърля на изг-
ладнялата рая, когато е на кеф, по някой залък
от пищната си трапеза. 40 лева коледни над-
бавки за съвсем бедните над два милиона бъл-
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гари са чиста подигравка в сравнение с бонусите, които
властта прибира. А какво да кажат други два милиона
българи, които вземат няколко лева над прага за бед-
ност и не получават нищо? Защо държавната админист-
рация и "народните"представители не поживеят една го-
дина с 500 лева на месец?

Властта внушава на населението, че жъне успех след
успех, пълни хазната с бюджетни излишъци,  става стра-
тегически партньор на САЩ. Там добре виждат, че сме
елементарни дърдорковци,  подсмиват ни се и вземат
каквото могат.

Днес като голям успех се сочи повишеният от меж-
дународни агенции кредитен рейтинг на България. Може
ли властта да отговори как при 25 млрд. щатски долара
брутен вътрешен продукт и 9 млн. население към
1989 г. България беше на 27-о място в света по индек-
са на човешко развитие на ООН? Гражданите имаха
гарантирана работа, безплатно образование и здравео-
пазване, осигурена лятна и зимна почивка, обществено
спокойствие без организирана престъпност, наркомания
и проституция. Как с подобен БВП се издържаше
140 000 армия с 300 бойни самолета, 2700 танка,
мощни ракетни войски, артилерия, подводен и надводен
флот? Образователната ни система бе на челно място в
света и спортуването по всички дисциплини абсолютно
свободно и безплатно.

Какво реално получава българинът чрез властта от
петдесетте милиарда евро брутен вътрешен продукт днес
при под 6,5 милиона население. Къде отиват народните
пари, господа властимащи?

Любомир ШОПОВ
От "Клуб 24 май"
Авторът е дългогодишен дипломат, посланик и
началник-отдел "Трети" (Балкански страни) на МВнР

ца, докато получат мизерното
увеличение от властта. А ня-
кои няма и да го дочакат.

От 1 юли 2020 г. всич-
ки пенсии, отпуснати до 31
декември 2019 г. вкл., се
увеличават с 6,7 на сто, ре-
ши още управляващото
мнозинство. Отхвърлено
беше предложението на
БСП пенсиите за трудова
дейност да се преизчислят
от 1 септември 2020 г., ка-
то индивидуалният коефи-
циент на лицето се умно-
жи по средномесечния оси-
гурителен доход за 2016 г.
Ще бъдат преизчислени

пенсиите на 1,3 млн. пен-
сионери, аргументираха се
от левицата. Лидерът й Кор-
нелия Нинова подчерта, че
не може да се живее с 250-
300 лв. Парите, по думите
й, могат да дойдат от уве-
личаване на максималния
осигурителен доход и от из-
лишъка. Тя за пореден път
постави въпроса къде са 10-
те млрд. лв. от Сребърния
фонд, както е запланувано
при основаването му. Вие
поставяте избор "дефицит в
НОИ или геноцид на бли-
зо 2,5 млн. българи", ко-
ментира Нинова. < 5
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Руският президент Вла-
димир Путин разгова-
ря с председателя на
Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен
и я поздрави за нова-
та й длъжност. И двете
страни отбелязаха, че
за общите дългосроч-
ни интереси е важно
да се намери позиция
по ключови теми от ев-
ропейския и междуна-
родния дневен ред, да
се развие прекият ди-
алог, въпреки досегаш-
ния труден период в
отношенията между
Русия и ЕС. Двамата
лидери обсъдиха и
предстоящата среща на
върха в нормандския
формат в Париж.  ç

Димитър Бербатов си на-
мери работа в Англия за
следващите няколко ме-
сеца. Българинът ще бъ-
де анализатор на фут-
болни мачове от англий-
ската Висша лига за ин-
тернет гиганта Амазон,
който взе 20 мача - от
междинните кръгове в
средата на седмицата,
както и битките на 26
декември. Колеги на Бер-
батов в новото начина-
ние ще бъдат други из-
вестни футболисти, сред
които Алън Шиърър,
Джърмейн Джинас, Петер
Шмайхел, Хари Реднап,
Глен Ходъл, Тиери Анри и
Питър Крауч. Българинът
дебютира с дербито меж-
ду два от бившите му от-
бори Манчестър Юнайтед
- Тотнъм.  ç
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България бави реализацията на продълже-
нието на "Турски поток" на своя територия. То-
ва заяви руският президент Владимир Путин
на пресконференция след разговори със сръбс-
кия президент Александър Вучич, съобщава
ТАСС. "Русия ще намери други възможности
за реализирането на "Турски поток", ако Бъл-
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гария не иска", каза още стопанинът на Кре-
мъл. Путин подчерта, че сръбският участък от
"Турски поток" вече е готов на 81% и целият
тръбопровод се очаква да бъде завършен в
близките седмици. Сърбия може да участва в
транзита на руски газ през "Турски поток", до-
бави Путин. ç

Âëàñòòà èì îòïóñêà ìèçåðíèòå 250 ëâ. ïåíñèÿ, íî îò 1 þëè äîãîäèíà

Лондон. На двудневна среща в Лондон отбелязаха 70 години от създаването на НАТО. На снимката (от ляво надясно):
генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, президентът Румен Радев и британският премиер Борис Джонсън.

Снимка Пресфото БТА
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Променяме учебните
програми към функционал-
ност. Това не означава, че
децата не могат да четат и
да пишат. Системата ни е
настроена да дава повече
знания, но липсва функци-
оналността, обясни прос-
ветният министър Краси-
мир Вълчев по "Нова
телевизия" по повод на
изследването на PISA,
която обяви децата в
България за функционално
неграмотни. За изследва-
нето "Земя" писа вчера.
При PISA всички страни
констатират проблем с
комуникативните умения,
децата четат от екрани,
предимно кратки текстове.
Имаме още по-голям
проблем с мотивиране на
учениците за четене,
коментира просветният
министър. Ще се опитаме
да направим промяна. От
2000 г. резултатите са

стабилни, но всичко се
базира на старите програ-
ми, обясни той. Заради
това според него нямало
основания за безпокойст-
во. В дългосрочен план
нямаме влошаване на
оценките на учениците от
2000 г. Имаме стабилни
резултати. Нормални са
статистическите колеба-
ния. Може би само по
природни науки не можем
да обясним със статисти-
ческата грешка, но не
трябва да драматизираме
отрицателната разлика.
Трябва да гледаме в
дългосрочен период, а и
това са ученици, изпитва-
ни по старите програми,
предупреди Вълчев. От
2016 г. започнахме да
променяме учебните
програми. Обратната ни
връзка показва, че учите-
лите по математика нямат
време да показват функци-
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Наказаха Спас
Гърневски с порицание
На председателски съвет
беше обсъдено поведение-
то на депутата от ГЕРБ
Спас Гърневски. Той ще
бъде наказан с порицание,
обяви председателят на
Народното събрание Цвета
Караянчева. Епицентър
припомня, че преди ден в
пленарната зала от
страната на управляващите
се чу скандиране: "Червени
боклуци", след като БСП и
"Атака" обградиха парла-
ментарната трибуна, а
заседанието беше прекра-
тено. Съжалявам, позволих
си реплики, които не
трябваше да правя, каза
народният представител от
ПГ на ГЕРБ Спас Гърневски
в лично обяснение по
повод наказанието си
заради скандирането си в
пленарна зала.
Правителството
назначи Емил
Костадинов за
областен управител
на Перник
Правителството освободи
Ирена Соколова от
длъжността областен
управител на Перник. На
нейно място беше назна-
чен Емил Костадинов,
бивш районен кмет от
ГЕРБ в столичния квартал
"Изток". На правителстве-
ното заседание в сряда
двама министри докладва-
ха за ситуацията с водос-
набдяването на Перник,
съобщи БНТ. Според
екоминистър Нено Димов -
в момента притокът в
язовир "Студена" е по-
голям от разхода на вода.
Според министъра на
регионалното развитие
Петя Аврамова - водни
количества от владайския
канал вече се вливат в
язовир "Студена".
Лекари от София
с кампания за очни
прегледи и операции
на възрастни хора
Благородна инициатива в
помощ на  възрастните
хора в домове. Ръка
протягат очни лекари от
Александровска болница,
информира "Нова телеви-
зия". Те ходят от дом на
дом, за да преглеждат
хора от третата възраст
абсолютно безплатно. Ако
някой има нужда от
операция или лечение - те
се заемат отново изцяло
безвъзмездно. А до този
момент са прегледали
около 460 души. Инициати-
вата се роди преди
няколко месеца - в хода
на наша друга такава,
която беше в помощ на
децата в София. Ние
години наред преглеждаме
възпитаници на детските
градини и решихме, че
имаме възможност да
подпомогнем и възрастни-
те хора в София, разказа
доц. Александър Оскар,
началник на Клиниката по
очни болести в лечебното
заведение. Той допълни, че
инициативата е насочена
към всички пенсионери,
които са лишени от грижи.

се стимулира интересът за
учене, а не е важно да се
мине през целия материал,
добави министърът. За
скандала с "Под игото" и
затова, че над 6000 архаич-
ни думи са заменени с
аналози от съвременния
българския език, Вълчев
заяви, че "Под игото"
съдържа хубави думи,
които е добре децата да
научат. Децата трябва да
заучават нови думи. Убеден
съм, че има по-добри
варианти да ги накараме
да четат българска литера-
тура от този период, ко-
ментира той.ççççç

ÂËÀÑÒÒÀ

оналността. Заради това
ще намалим обема. Най-
важното е да е интересно
за децата. И работим по
този въпрос, допълни
министърът. Според него
ролята на учебниците ще
става все по-малка. Задъл-
жителна е учебната програ-
ма, да - учебникът все още
е основното средство, все
повече обаче децата ще
трябва да ползват елект-
ронни ресурси, учителят
трябва да ги провокира да
търсят и извличат инфор-
мация, подчерта Вълчев.
Образованието е сложна
система, най-важното е да

На заседанието си вчера пра-
вителството одобри увеличение
с 22 250 000 лв. на разходите
за изграждане на Национална
пътна карта за научна инфраст-
руктура (НПКНИ). Парите ще бъ-
дат използвани за доизграждане
и модернизиране на научните
комплекси от националната кар-
та, коментира Топновини.бг. Сред-
ствата ще бъдат преведени до-
пълнително по бюджета на Ми-
нистерството на образованието
и науката (МОН), които са от вто-
рия етап 2019-2020 г. на изпъл-
нение на пътната карта. Той пред-
вижда да се осигури финансова
подкрепа за дейността на всич-
ки значими научни инфраструк-
тури, включени в НПКНИ. Ще бъ-

Èçãðàæäàò íàöèîíàëíà ïúòíà êàðòà ñ äîïúëíèòåëíè íàä 22 ìèëèîíà

Правителството прие проект
на Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за ограничава-
не изменението на климата. Въ-
веждат се изменения в процеду-
рата и начина на определяне на
безплатните квоти за операторите
на инсталации в Схемата за тър-
говия с емисии на ЕС (СТЕ на
ЕС). Крайната цел на ЕС по отно-
шение на СТЕ е намаление с 43%
до 2030 г. в сравнение с 2005 г.

Ïðàâèòåëñòâîòî ùå ñå áîðè ñ èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà

Дава се възможност на достав-
чиците на течни горива и енер-
гия за транспорта да изпълнят
задълженията си със спестява-

Îáðàçîâàíèåòî å ñëîæíà ñèñòåìà,
íàé-âàæíîòî å äà ñå ñòèìóëèðà
èíòåðåñúò çà ó÷åíå, à íå
äà ñå ìèíå ïðåç öåëèÿ ìàòåðèàë,
êîìåíòèðà ìèíèñòúðúò íà
îáðàçîâàíèåòî

ри и/или надграждане на същес-
твуващи научни комплекси с ре-
гионално и европейско значение.
Основна цел на НПКНИ е да под-
крепи националните научни ин-
фраструктурни обекти и да под-
помогне присъединяването им
към съответните паневропейски
структури. Национално значими-
те обекти в България ще могат
да постигат интегрирани научни
резултати, устойчиво финансира-
не и сътрудничество между уче-
ните в страната и чужбина. Дос-
тъпът до модерна научноизсле-
дователска инфраструктура е и
важен фактор за привличането
и задържането на най-добрите
студенти, докторанти и изследо-
ватели.ççççç

де подкрепено развитието и на
нови, където това е необходимо.
Първият етап, който бе съсредо-
точен върху поддръжката на съ-
ществуващите обекти, продължи
до края на 2018 г. и по време на
него чрез националния бюджет
МОН предостави 10,7 млн. лв.

за дейностите за преструктури-
ране и модернизация на научна-
та инфраструктура от НПКНИ.

Пътната карта ще се изпъл-
нява до 2023 година, като на ба-
зата на периодична международ-
на оценка могат да се предлагат
нови национални инфраструкту-

Êðàñèìèð Âúë÷åâ:

ния на емисии нагоре по верига-
та, реализирани от предходни
проекти. С новите текстове се
намалява и административната
тежест и се постигат финансови
облекчения за операторите, ко-
ито отделят под 2500 тона екви-
валент на въглероден диоксид го-
дишно, като им е предоставена
възможност да бъдат изключени
от обхвата на СТЕ на ЕС. Потен-
циалните инсталации, които мо-

гат да се възползват от тази де-
рогация, са в областта на про-
изводството на керамични про-
дукти, енергия за производстве-
ни нужди, металургия, дърводо-
бив и дървопреработване. С про-
екта се транспонира Директива
(ЕС) 2018/410 на Европейския
парламент и на Съвета на ЕС от
14 март 2018 г. за изменение на
Директива 2003/87/ЕО с цел за-
силване на разходоефективните
намаления на емисии и на нис-
ковъглеродните инвестиции.ççççç
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При гласуването на
държавния бюджет за
догодина депутатите от
парламентарната група на
"БСП за България" отново
повдигнаха въпроса за
размера на държавното
финансиране на партиите.
През лятото парламентът
намали драстично субси-
дията от 11 на 1 лев на
получен действителен
глас, а в края на ноември
левицата предложи дър-
жавната подкрепа за
партиите да стане 8 лв. От
БСП са поискали и стано-
вище от Службата за
демократични институции
и човешки права към
Организацията за сигур-
ност и сътрудничество в
Европа (ОССЕ), което е
публикувано на 3 декемв-
ри. Искането за него е
подписано от заместник-
председателя на парла-
мента и депутат от БСП

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Кристиан Вигенин. Той
посочи, че ОССЕ препо-
ръчва да се отмени изця-
ло решението за намале-
ние размера на партийни-
те субсидии. В позицията
се препоръчва още да се
гарантира, че процесите
са прозрачни, всеобхват-
ни и включват ефективни
консултации със засегна-
тите групи, организации
на гражданско общество,
включват пълна оценка на
въздействие, коментира
"Дарик радио". Промените,
които ние предлагаме не
са свързани с нищо друго,
освен да се гарантира
способността на полити-
ческите партии да функци-
онират адекватно. Заедно

с това да се ограничи
възможността корпоратив-
ни и частни интереси да
влияят върху решенията
на партиите, аргументира
се Вигенин. В препоръки-
те на ОССЕ се казва още,
че е нужно да се гаранти-
ра, че системата на
политическите финанси
има за цел да защити
принципа на политическия
плурализъм, както и да се
въведат лимити за вноски
за частни и корпоративни
дарения. Подчертава се,
че е необходимо внима-
телно да се балансира, за
да няма изкривяване в
политическия процес в
полза на големи финансо-
ви интереси.ç

:

Събития
” 1492 г. - Христофор
Колумб става първият
европеец, който стъпва на
остров Испаньола (днес
Хаити и Доминиканска
република).
” 1848 г. - Калифорнийска
златна треска - в съобщение
до Конгреса на САЩ амери-
канският президент Джеймс
Полк потвърждава, че в
Калифорния е открито
голямо количество злато.
” 1916 г. - Първата светов-
на война: Части от български
военни подразделения влизат
в столицата на Румъния -
Букурещ.
” 1933 г. - В САЩ официал-
но е отменен сухият режим.
” 1936 г. - Съветския съюз
приема нова конституция
(известна като "Сталинска")
и Киргизката съветска
Социалистическа република
е включена в състава на
Съюзните републики на
СССР.
” 1936 г. - Създадена е
Автономната съветска
социалистическа република
Коми, просъществувала до
1991 г.
” 1941 г. - Втората светов-
на война: битка при Москва:
Червената армия започва
контраофанзива срещу
нацистките сили по нарежда-
не на генерал Георгий
Жуков.
” 1975 г. - В София е
открит голям комплекс
студентски общежития,
известен като Студентския
град.
” 1977 г. - В България е
възстановена общината като
селищна система.
1999 г. - Официално е
открита отсечка от автома-
гистрала Хемус, заобикаляща
Правец.
Родени
” 1803 г. - Фьодор Тютчев,
руски поет.
” 1867 г. - Йозеф Пилсудс-
ки, полски революционер и
държавник - президент.
” 1884 г. - Александър
Греков, български политик.
1887 г. - Никола Арнаудов,
български ботаник и физио-
лог.
Починали
” 1791 г. - Волфганг
Амадеус Моцарт, австрийски
композитор.
” 1870 г. - Александър
Дюма - баща, френски
писател.
” 1926 г. - Клод Моне,
френски художник.
” 1938 г. - Тома Пожарлиев,
български революционер.
” 1977 г. - Александър
Василевски, съветски
военачалник, маршал.
” 2008 г. - Алексий ІІ, руски
патриарх.
” 2013 г. - Нелсън Мандела,
южноафрикански политик.
” 2015 г. - Димитър Попов,
български политик, юрист,
министър-председател.

Íà òîçè äåí

ÁÑÏ îòíîâî ïîâäèãíà âúïðîñà
çà ïàðòèéíàòà ñóáñèäèÿ
” Ëåâèöàòà å ïîèñêàëà ñòàíîâèùå

îò Îðãàíèçàöèÿòà çà ñèãóðíîñò è

ñúòðóäíè÷åñòâî â Åâðîïà

” ÎÑÑÅ ïðåïîðú÷à äà ñå îòìåíè

èçöÿëî ðåøåíèåòî çà íàìàëåíèå

ðàçìåðà íà ïàðòèéíèòå ñóáñèäèè íà

ïîëèòè÷åñêèòå ïàðòèè
Кристиан Вигенин, който
подчерта, че във връзка с
промените от ОССЕ са
изразили "опасения за
политическия плурализъм"
у нас и са посъветвали да
се разгледа възможността
за въвеждане на лимити
на частните дарения на
партиите. Бихме искали
да ви запознаем със
становище на Службата
за демократични институ-
ции и човешки права на
Организацията за сигур-
ност и сътрудничество в
Европа, свързано с про-
мените в законодателство-
то, които бяха приети
през лятото на тази
година по отношение на
финансирането. В качест-
вото ми на зам.-председа-
тел на НС поисках от тях
становище по тези проме-
ни, заяви в парламента
зам.-председателят на
Народното събрание

Третият научно-технически
форум "Дни на космоса и авиа-
цията" бе организиран от Авиа-
ционно-космическия форум, Уни-
верситета за децата и предста-
вителството на Россотрудничес-
тво в Република България, съоб-
щи агенция КРОСС. В рамките на
форума се състояха срещи на
участниците в мероприятията с
руските космонавти Сергей За-
льотин и Александър Лазуткин,
както и с първия български кос-
монавт Георги Иванов и българ-
ския летец Красимир Стоянов,
който е бил дубльор на втория
български космонавт Александър
Александров. Сергей Зальотин и
Александър Лазуткин посетиха
мероприятието по покана на

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêè ôîðóì "Äíè íà êîñìîñà è àâèàöèÿòà" ñå ïðîâåäå â ÐÊÈÖ â Ñîôèÿ
жество космически прибори и
системи. Той освен това отбеля-
за, че днешното младо поколе-
ние в България проявява голям
интерес към инженерните специ-
алности, роботехниката и прог-
рамирането и, може би някой от
присъстващите в залата ще ста-
не третия български космонавт.
Александър Лазуткин извършва
космически полет от 10 февруа-
ри до 15 август 1997 година в
качеството на борден инженер
на кораба "Союз ТМ-25" и орби-
тален комплекс "Мир". Отговаряй-
ки на въпросите, той разказа за
това, как се е сбъднала мечтата
му да полети в космоса и споде-
ли най-ярките си впечатления от
пребиваването на орбита.ç

"Оставките "един по един" не
вършат работа, оставките "до
един" ще свършат", категоричен
бе пред БНТ депутатът от БСП Ге-
орги Свиленски. Недоволстваме
от този кабинет, откакто е изб-
ран. Недоволстваме, че България
не се управлява както трябва да
се ръководи европейска държа-
ва. Не така се управлява парла-
ментарна държава - когато пре-
миерът заявява, че Деница Са-
чева ще поеме поста, без да се

Ñâèëåíñêè: Îñòàâêèòå "åäèí ïî åäèí" íå âúðøàò ðàáîòà
но разпределение, за да не се
харчат парите еднолично. Това е
проблемът на държавата - едно-
личното управление, допълни де-
путатът от БСП.

Болниците не трябва да са
търговски дружества, ако ги от-
делим търговските дружества, па-
рите ще стигнат. Безумие е да се
молят гражданите да даряват ме-
дицински апарати, това трябва да
го правят управляващите, завър-
ши Георги Свиленски.ç

гласува, каза още Свиленски. А
някой разбра ли защо Бисер Пет-
ков си отиде. Мотиви нямаше.
Пред депутатите не се представи
нищо. БСП знае как се управля-
ва държавата, стига българските
граждани да ни гласуват дове-
рие.

Борисов не програмира бю-
джета прозрачно. Не той, а пар-
ламентът гласува бюджета, кой-
то е в застой. В рамките на този
бюджет искаме друго - прозрач-

представителството но Россот-
рудничество в Република Бълга-
рия. На срещата с руските и бъл-
гарски космонавти се събраха
стотици посетители на "Дните на
космоса и авиацията". Зрители-

те се интересуваха от най-раз-
лични въпроси - от това, какъв е
битът на космонавтите, до науч-
ните експерименти, които те про-
веждат на орбита.

Първият български космонавт
Георги Иванов полетя в космоса
на 10 април 1979 година на ко-
раба "Союз-33" в екипаж с Ни-
колай Рукавишников. Героят на
България и Съветския съюз в сво-
ето слово за пореден път отбе-
ляза, че съветската програма "Ин-
теркосмос" е била мощен сти-
мул в дейността на Българската
академия на науките и особено
на лабораторията за космически
изследвания. Реализирани са
фундаментални изследвания и
проекти, научна програма с мно-
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ÁÀÁÕ íà ïðîòåñò
çà 1500 ëâ. çàïëàòà

Служители на Българс-
ката агенция по безопас-
ност на храните протести-
раха под прозорците на
Министерския съвет.
Около 200 души се събра-
ха на жълтите павета с
искания за "достойни
заплати и достойни усло-
вия на труд". Протестът е
организиран от Национал-
на федерация "Земеделие
и горско стопанство" към
КТ "Подкрепа".

Протестиращите комен-
тираха, че заради ниските
заплати, които вземат в
Агенцията, не достигат
ветеринарни специалисти,
а и тези, които работят,
не могат да си вършат

Ìèëèîíè  îòïóñíàòè çà
îáåçùåòÿâàíå íà ñòîïàíèòå,
çàñåãíàòè îò ÷óìàòà ïî ñâèíåòå
è îâöåòå, íî çà ñëóæèòåëèòå â
Àãåíöèÿòà íÿìà ïàðè

работата добре, тъй като
нямат консумативи. При-
чината да излязат на
протест сега са заложе-
ните средства за БАБХ в
бюджета за следващата
година, който се приема
на второ четене в парла-
мента. Стана ясно, че е
подготвена протестна
декларация, която ще
бъде изпратена до минис-
тър-председателя Бойко
Борисов и до Народното
събрание.

Исканията обясни
Анелия Иванова от КТ
"Подкрепа" - да бъдат
отпуснати 40 млн. лв.
средства за бюджета на
Агенцията допълнително.

Тя бе категорична, че са
отпуснати милиони за
обезщетяване на стопани-
те, засегнати от чумата по
свинете и овцете, но за
служителите няма пари.

Средната заплата на
служител в БАБХ е между
800 и 1000 лв. Исканията
са да се вдигнат парите с

Хранителни продукти
и суровини без докумен-
ти за произход са уста-
новени в различни обек-
ти на територията на
страната, собственост на
фирма за производство
на млечни продукти, за-
нимавала се с вноса и
износа им за Европейс-
кия съюз и за трети стра-
ни, съобщи пресцентърът
на НАП. Действията са
осъществени на 3 декем-

ври при съвместна опе-
рация на служители от
Икономическа полиция,
ГДНП, СДВР и областни-
те дирекции на МВР във
Варна, Пазарджик, Ста-
ра Загора, Силистра, В.

Търново, Бургас, Шумен,
Хасково и Разград, НАП,

БАБХ и съответните РИ-

ОСВ в 10-те области.
В хода на операцията

са проверени складове
на големи дистрибутори
на стоката на фирмата в
градовете София, Варна,
Пазарджик, Русе, В. Тър-
ново, Стара Загора, Бур-
гас, Хасково, Пловдив,
Шумен, Разград и Силис-
тра, както и производст-
вената й база на терито-
рията на област Силист-
ра. На територията на об-
ласт Варна е установен
и запечатан нерегламен-
тиран склад, в който е от-
крита стока без докумен-
ти, удостоверяващи про-
изхода й. Липсвали са и
счетоводни документи.

На територията на
Бургаска област също е
установен и запечатан
склад за съхранение на
продукти без документи,
удостоверяващи произхо-
да им. Подобни пропус-
ки са констатирани и в
други обекти на терито-
рията на останалите об-
ласти. При инспекцията
е засечена практика за
разплащане на стока в
пари в брой, а не по ус-
тановения законов ред -
по банков път.ç

Áåç äîêóìåíòè
áúëãàðñêà ìàíäðà
ïðîäàâàëà
ñòîêàòà ñè
â 10 îáëàñòè

около 40% - между 1200 и
1500 лв.

Протестиращите бяха
категорични, че не искат
оставката на министъра на
земеделието, нито на
шефа на БАБХ, а само
увеличение на бюджета на
Агенцията, за да се работи
при нормални условия.ç

Служители на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)
проведоха протест под надслов  "Достойни заплати и достойни условия

на труд"

По традиция в
развъдник до хасковс-

кото село Горски
извор, дни преди

Никулден с усилено
темпо се вади шаран.

Рибата е с отлично
качество и цена 4

лева за килограм, а в
магазините в Хасково

цената достига до
8.50 лв. за килограм.

Една от най-големите китай-
ски технологични компании в об-
ластта на охранителните техно-
логии "Дахуа текнолъджи" дари
на Югозападното държавно пред-
приятие система за наблюдение
и ранно откриване на възникна-
ли пожари в горски територии.
Получената система ще бъде мон-
тирана на територията на "Дър-
жавно ловно стопанство Витош-
ко-Студена", като в периметъра
й ще попадат гори в Пернишко,
Радомирско и Самоковско.

По повод на дарението ди-
ректорът на ЮЗДП Дамян Дамя-
нов посочи, че "опазването на
горите от пожари е един от ос-
новните акценти в дейността на
ведомството, затова се стремим
да засилим капацитета си за пре-
венция и контрол на възниква-
нето и овладяването им". В сис-
темата на предприятието има ут-
върден опит в областта на ран-

Þãîçàïàäíîòî ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷è äàðåíèå
îò Êèòàé çà îòêðèâàíå íà ãîðñêè ïîæàðè

ното известяване на пожари.
Дамянов припомни, че през

последните четири години са из-
градени и функционират ефек-
тивно 9 противопожарни кули.
Системата покрива над 10% от
горските територии в обхвата
на държавното предприятие.
Става въпрос за най-рисковите
в пожарно отношение гори на
територията на Благоевградска

област.
Югозападното предприятие е

с най-голям опит от всички гор-
ски структури в системата на Ми-
нистерство на земеделието, хра-
ните и горите, подчерта инж. Ни-
колай Пиронков, началник-отдел
"Контрол по опазване на горски-
те територии и защита от пожа-
ри" в Изпълнителната агенция по
горите. Той посочи, че това е и

причината предприятието да бъ-
де избрано за получаване на да-
рението, което китайският тех-
нологичен гигант прави на Бъл-
гария.

"Ние сме мотивирани да пре-
зентираме нашите възможности
със споделената грижа и отго-
ворност за опазване на българ-
ските гори като част от нашата
обща природа", заяви от своя
страна Колин Уанг, управляващ
директор за Северна, Централна
и Източна Европа.

Той изрази надежда, че пре-
доставеното дарение ще потвър-
ди добрите си качества и че то-
ва ще даде възможност и за ед-
но възможно бъдещо сътрудни-
чество за предотвратяване на по-
жари в горската система на Бъл-
гария. На събитието присъства и
представител на посолството на
Китайската народна република в
Република България.ç

Снимка Пресфото БТА
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Над 35% от българския биз-
нес съобщава, че е необходимо
неофициално плащане, за да се
гарантира достъп до европейско
финансиране. Това става ясно от
изследването на българската ор-
ганизира престъпност, изготве-
но от Центъра за изследване на
демокрацията (ЦИД) и предста-
вено в сряда. Измамите със
средства на ЕС се извършват
чрез подкупи, фалшифициране
на документи, конфликт на ин-
тереси и злоупотреба с власт.
Най-често срещаните измами са
по програмите, администрирани
от Министерството на земеде-
лието и храните, става ясно от
информацията на неправителст-
вената организация.

Според експертът Тихомир
Безлов, който е участвал в из-
готвянето на доклада, тези прес-
тъпления се доказват много труд-
но. Една от причините е, че по
всеки проект има консултантски
бюджет от 12%, с който коруп-
цията може да бъде платена на-
пълно "законно" и срещу подку-
па дори да се получат счетовод-
ни документи.

Приходите от нелегалната тър-
говия с горива в страната се из-
числяват на 700 млн. лева го-
дишно. Това е значителна сума
предвид факта, че общият лега-
лен пазар на горива в България
е за малко под 9 млрд. лева. Го-
лемият проблем е, че властите
на практика не могат да се борят
с този вид престъпност. Разкри-
ваемостта на нелегалната търго-
вия с горива е под 0.1%. Подоз-
ренията са, че големите вериги
също участват в схемите за пла-
сиране на нелегално гориво, но
обичайните заподозрени са мал-
ките рафинерии, които пласират
горива към малките и ведомст-
вените бензиностанции. Когато
нелегалните горива се внасят от
чужбина, те обикновено се тран-
спортират като смес на битум с
газьол. След това горивото се из-
влича от битума и се пласира в
мрежата. Нелегалните горива се
използват главно от строителни-
те и транспортните фирми, както
и от селскостопанските произ-
водители. През 2018 г. властите
са заловили едва 365 т горива
без документи, които са 0.1%
от най-ниската оценка за обо-
ротите на нелегалния пазар. Цен-
търът за изследване на демок-
рацията изчислява щетите от ор-
ганизираното източване на ДДС
на около 220 млн. лева. Между
75 и 80% от организираните
ДДС-измами се извършват в Со-
фия. Най-рисковите сектори са
строителство, търговия с гори-
ва, търговия с хранителни стоки
и интернет търговия. ЦИД изрич-
но уточнява, че общата сума на
несъбрания ДДС в страната е в
пъти по-голям от оборота на ор-
ганизираната престъпност, коя-
то се е специализирала в изма-
ми с този вид данък. През 2018
г. несъбраният ДДС в страната
се оценява на 1.5 млрд. лева.
Сумата се увеличава прогресив-
но през последните три години.
За сравнение през 2016 г. не-
събраният данък е бил 1.18 ми-
лиарда. ç

Минималната пенсия
става 250 лева от 1 юли.
Това е окончателното
решение на парламента,
въпреки че именно заради
него едва не се стигна до
бой в пленарната зала в
сряда вечерта. ГЕРБ и
Обединените патриоти не
приеха предложението на
БСП, зад което се обеди-
ниха всички останали
парламентарни групи от 1
януари тя да скочи на 250
и на 300 лева от 1 юли.

Без промяна остава

размерът на обезщетение-
то за отглеждане на дете
от 1- до 2-годишна възраст
- 380 лева. Отхвърлени
бяха предложенията на
"Воля" размерът на обез-
щетението да се изравни с
минималната работна
заплата (в момента 560
лева, а от догодина 610
лева) и предложението на
БСП обезщетението да
стане 650 лева.

Дебатите за размера на
обезщетението преминаха
с критики от опозицията,

че липсват политики за
стимулиране на раждае-
мостта. "Ако погледнем
статистиката, много семей-
ства не взимат решение
за раждане второ дете.
Това трябва да ни е сиг-
нална лампичка на всич-
ки", изтъкна Надя Клисурс-
ка от левицата. По думите
й само около 12 хиляди
майки получават обезще-
тение за отглеждане на
дете до 2 години и няма
да е проблем да се наме-
рят необходимите за

увеличаването му средст-
ва. "Наистина ли смятате,
че 650 лева за отглеждане
на дете ще стимулират
раждаемостта", попита в
отговор Румен Генов от
ГЕРБ. Той изтъкна, че в
други страни от ЕС май-
чинството е платено само
няколко месеца, докато в
България то е една година
и има възможност да се
удължи до 2 г.

"Никаква съпричастност
от страна на българската
държава към родителите.
Геноцид се нарича това",
обобщи Кристина Сидоро-
ва от БСП, преди предло-
жението на левицата да
бъде отхвърлено.

Във вторник народните
представители приеха
увеличаване на минимал-
ния осигурителен доход за
самоосигуряващите се от
560 на 610 лева от 2020 г.
За земеделските произво-
дители и тютюнопроизво-
дителите той става 420
лева, при сегашни 400 лв.
Максималният осигурите-
лен доход остава 3000 лв.,
след като от юли тази
година беше вдигнат до
това ниво от 2600 лв. ç

Óïðàâëÿâàùèòå
îò ÃÅÐÁ è

ïàòðèîòèòå
íå ïðèåõà

ïðåäëîæåíèåòî íà
ÁÑÏ òÿ äà ñòàíå
300 ëâ. îò 1 þëè,

îñòàâà 250 ëâ.

"От ПГ на "БСП за Бълга-
рия" правим предложение в
Бюджета на ДОО - за пре-
изчисляване на всички пен-
сии. Аз съм сигурна, че ня-
ма среща на нито един от
нас, независимо от коя по-
литическа партия сме, на ко-
ято пенсионери да не са ни
питали кога ще им бъдат уве-
личени пенсиите. Този въп-
рос няма партиен цвят. То-
ва заяви председателят на
ПГ на "БСП за България"
Корнелия Нинова в Народ-
ното събрание. По думите й
сериозна тема за разговор
е народните представители
да отговорят на всички въз-
растни хора, които очакват
решение за подобряване на
стандарта им на живот. "Не
може да се живее с 200 или
300 лева. И вие го знаете.
Значи трябва да дадем ре-
шение на въпроса. Ние

От 1 юли 2020 г. всички
пенсии, отпуснати до 31 де-
кември 2019 г. вкл., се уве-
личават с 6,7 на сто, записа
парламентът с окончателно-
то приемане на бюджета на
ДОО за догодина.

Отхвърлено беше пред-
ложението на БСП пенси-
ите за трудова дейност да
се преизчислят от 1 сеп-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà çà áþäæåòà íà ÄÎÎ:
Óïðàâëÿâàùèòå ïðåäëàãàò
äåôèöèò èëè ãåíîöèä!

предлагаме преизчисляване
на пенсиите с нов средноо-
сигурителен доход - нещо,
което вече е правено от нас
през 2008 година", уточни
още Нинова. Тя подчерта, че
предложението е обмисле-
но, разумно и е съобразе-
но с дохода за 2016 г., за да
не се срине финансовата
стабилност, да се гаранти-
ра сигурността на бюджета
на ДОО и да няма серио-
зен дефицит.

"Ще се позова на думите
на министър-председателя,
който казва, че имаме се-
риозен ръст в икономиката
- и в БВП. Значи ние, рабо-
тещите, всяка година произ-
веждаме повече и БВП се
увеличава. Той казва, че без-
работицата е рекордно нис-
ка - следователно максима-
лен брой българи работим
и си внасяме осигуровките.

Казва, че имаме рекорден
излишък - още един приход
за увеличаване на пенсии-
те. Тогава защо не искате
преизчисляване на пенсии-
те?" По думите й управля-
ващите се оправдават, че ня-
ма средства за увеличение-
то. От левицата обаче пред-
лагат парите да дойдат от
увеличаване на максимал-
ния осигурителен доход, от
излишък и от още едно мяс-
то. "Уважаеми управляващи,
къде са 10-те милиарда от
Сребърния фонд? Когато бе-
ше създаден, по прогнози,
днес в него трябваше да има
10 милиарда лева, и те тряб-
ваше да бъдат буфер в пен-
сионната система. Сега там
има между 2 и 3 милиарда.

А днес говорим за 1 мили-
ард, нужни за преизчисля-
ване на пенсии. Къде са па-
рите?", попита Нинова. Тя бе
категорична, че има пари,
но е важно каква цел си
поставяш, какъв избор пра-
виш, какъв проблем искаш
да решиш.

"Вие поставяте избора та-
ка - дефицит в НОИ или ге-
ноцид на тези близо 2 ми-
лиона българи. Между избо-
ра дефицит или геноцид, ние
предлагаме трети - разумно
финансово, аргументирано
бюджетно и справедливо ре-
шение за тези, които са да-
ли целия си живот за гра-
дежа на България и на кои-
то днес дължим най-малко
това", заключи Нинова. ç

Îò 1 þëè äîãîäèíà âñè÷êè ïåíñèè ñå óâåëè÷àâàò ñ 6,7 íà ñòî,
ìèíèìàëíàòà ðàáîòíà çàïëàòà ñòàâà 610 ëâ.

тември 2020 г., като инди-
видуалният коефициент на
лицето се умножи по сред-
номесечния осигурителен
доход за 2016 г. ДПС пред-
ложи, мнозинството не
прие, осъвременяването
на пенсиите да бъде от 1
януари всяка година. С то-
зи бюджет ножицата меж-
ду старите пенсии и ново-

Ñðåäíîùåí ñêàíäàë çà ìèíèìàëíàòà
ïåíñèÿ

Íàä 35% îò ôèðìèòå
òâúðäÿò, ÷å åâðî-
ïðîåêòèòå âúðâÿò
ñ êîðóïöèÿ

отпуснатите се отваря още
повече, обоснова искане-
то Хасан Адемов.

От 1 януари догодина
минималната работна зап-
лата ще бъде 610 лв.

Увеличава се възрастта
за пенсиониране на слу-
жителите от ДАНС от 60 на
63 години, а на НСО от 53
на 55 години. ç

Ние настояваме за аргументирано и справедли-
во решение за пенсионерите, заяви от
парламентарната трибуна лидерът на БСП



5.12.2019
ÇÅÌß

6

Познатият чай „Билкокооп“ -
история, традиция и качество

Декември е най-
вълшебният месец от
годината, настъпва вре-
ме за равносметка,
време за семейството
и приятелите и какво
по-хубаво от чаша го-
рещ чай. Чаят е люби-
ма, но и полезна на-
питка, която повишава
концентрацията и заз-
дравява имунната сис-
тема на организма.

Чайовете с марката
"Билкокооп", които се
произвеждат без пре-
късване и по запазени
традиционни рецепти
от 1949 година, са иде-

алното решение за
предстоящите студени
дни.

От 2018 година па-
кетирането им се из-
вършва от кооператив-
ното предприятие
"Булминвекс-ГБ" ЕО-
ОД, но билковите сме-
си продължават да се
приготвят от "Билкоко-
оп" ЕООД. Внедрено-
то ново технологично
оборудване позволява
чаят да се пакетира в
типа - с филтър без ко-
нец в картонен пакет,
филтър с конец в инди-
видуална хартиена опа-

ковка и филтър с конец
в индивидуална алуми-
ниева опаковка, като
всяка от тях позволява
максимално дълго за-
пазване на полезните
свойства и аромати на
лечебните растения, от
които е приготвен. Алу-
миният е новост при
опаковането на чай в
България, въпреки че
отдавна се използва от
пакетиращата индуст-
рия в света. Алуминие-
вите опаковки на хра-
нителните продукти се
налагат все повече, тъй
като са екологични и

безвредни за храната,
издържат на високи и
ниски температури и не
позволяват в храната да
попадне каквото и да е
запрашаване.

В течение на десе-
тилетия хиляди потре-
бители на чайовете с
марката "Билкокооп" са
се убедили, че те са не
само полезни, но и из-
ключително разнооб-
разни. Продуктовата
листа включва десетки
български билки като:
лайка, шипка, мента,
риган, мащерка, карка-
де, маточина, боро-

винка, кантарион, мно-
го смеси, подпомага-
щи лечението на реди-
ца заболявания, както
и все по-популярните
черен и зелен чай. Ця-
лата продуктова гама
може да бъде открита
в магазините на тър-
говска верига КООП,
в кооперативните хоте-
ли работещи под мар-
ката "КООП - Вашето
място за почивка" и в
другите търговски ве-
риги и обекти в цялата
страна.

Дирекция "КООП
медии и реклама"
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Øîêèðàùèòå ïðîãíîçè íà Saxo Bank çà 2020 ã.
Датската инвестицион-

на банка Saxo Bank
публикува "шокиращи
прогнози" за 2020 г.
Подобни предвиждания
банката публикува всяка
година. И въпреки че се
смятат за малко вероят-
ни, потенциалните после-
дици застрашават стабил-
ността на финансовите
пазари. Анализаторите на
банката подчертават, че
"шокиращите прогнози" не
бива да се възприемат
като официална препоръ-
ка, но съветват инвести-
торите да не се заблуж-
дават, като подценяват
вероятността подобни
събития да се случат
наистина.

Прогноза за нефта

Според анализаторите
Русия и държавите от
картела ОПЕК ще реаги-
рат на забавения добив
на шистов нефт в САЩ и
ще обявят ново съкраща-
ване на количествата.
Очаква се това да доведе
до повишаване цената на
горивата от марката
"Брент" и да достигне до
90 долара за барел, което
е изгодно на първо място
за Русия.

Москва ще извлече
полза и от развитието на
зелената енергия, смятат
експертите. Засиленото
внимание към проблемите
с климата ще увеличи
търсенето на "екологични"
суровини, необходими за
производството на средс-
тва за контрол върху
емисиите от транспортни-
те средства. Да вземем
например паладия, който
се използва в автомоби-
лите за подобряване
качеството на въздуха.
Известно е, че Русия е
един от най-големите
производители на този
метал.

Данък „Америка
преди всичко“

Според експертите
протекционистичната
политика на американс-
ката администрация ще
доведе до въвеждане на
данък "Америка преди
всичко", който ще прена-
реди цялата система за
данъчно стимулиране
на вътрешното производ-
ство.

В резултат на данните
от предварителните
проучвания, които пред-
виждат съкрушително
поражение на изборите,
Доналд Тръмп губи търпе-
ние. В последните си
опити да експлоатира
протекционистката тема,
неговата администрация
предлага данъка "Америка

Óíãàðèÿ ñå „ðàçâåæäà“ ñ ÅÑ?!

въпроса за ценностите
могат да доведат до
разрив между Брюксел и
Будапеща. Европейският
съюз пусна в ход срещу
Унгария процедура по чл.
7 от Договора за ЕС, като
се позовава на въведени-
те в страната все по-
силни ограничения върху
свободата и независи-
мостта на медиите, съда
и науката.

Унгарското ръководст-
во не е съгласно с тези
претенции и настоява на
правото си на суверени-
тет, в това число право-
то да се защитава от
масовата миграция.
"Разводът" е повече от
вероятен, смятат анали-
заторите.

Новите резервни
активи в Азия

На фона на американ-
ската заплаха доларът да
стане оръжие в търговс-
ката война, в Азия може
да се появи нов резервен
актив под наименование-
то Asian Drawing Right
(ADR). Очаква се това да
стане най-масовата в
света валутна единица и
ще бъде равна на амери-
канския долар.

Аналитиците предпола-
гат, че ADR може да стане
основно платежно средст-
во в Азиатско-Тихоокеанс-
кия регион. Според тях
само няколко месеца след
въвеждането на актива,
доларът ще отслабне
спрямо него с 20%.

между 20 и 40 години,
които са настроени по-
либерално.

Според директора по
инвестициите на банката
Стин Якобсен демократи-
те с подкрепата на мла-
дите хора ще победят с
20 милиона гласа. Прези-
дент на САЩ ще стане
сенаторът от Масачузетс
Елизабет Уорън.

Унгария ще
напусне ЕС

Разногласията по

преди всичко". Системата
за данъчно облагане на
бизнеса в страната се
пренастройва в полза на
вътрешното производство
според принципа на уж
"честна и свободна търго-
вия", смятат анализатори-
те от Saxo Bank.

Според този сценарий
Белият дом ще премахне
всички съществуващи
мита и ще въведе 25%
ДДС върху всички брутни
приходи, получени от
американските компании

от производството им в
чужбина.

Тръмп ще загуби
изборите

Експертите подчерта-
ват, че победата на избо-
рите през 2016 г. настоя-
щият президент дължи на
гласовете на възрастните
бели избиратели. Сега
най-многобройната част
от избирателите в САЩ е
така нареченото поколе-
ние на хилядолетието
(millennials) - хората

От агенция БГНЕС
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Повече не приемаме ролята на Вашингтон като единствен
посредник в близкоизточния процес за мир, заявява
посланикът на Държавата Палестина д-р Ахмед ал Мадбух

29 ноември е обявен
за Международен ден за
солидарност с палестин-
ския народ с решение на
Общото събрание на
ООН от 1977 г. На тази
дата през 1947 г. ООН
приема резолюцията за
разделянето на Палести-
на на две държави - ев-
рейска и арабска. Еврей-
ската държава Израел бе
създадена, но не и араб-
ската. Дни преди тази го-
дина да бъде отбелязан
Международният ден за
солидарност с палестин-
ския народ, държавният
секретар на САЩ Майк
Помпео обяви в проти-
воречие с досегашната
позиция на Вашингтон,
че израелските селища на
Западния бряг не са не-
законни. По тези два по-
вода, както и за бълга-
ро-палестинските отно-
шения, разговаряхме с
посланика на Държава-
та Палестина в България
д-р Ахмед ал Мадбух.
Дипломатът е доайен на
дипломатическия корпус
в София.

- Ваше Превъзходител-
ство, на 29 ноември
1977 г. ООН обви тази
дата за Ден на солидар-
ност с Палестина. На
същата дата през 1947 г.
бе приета резолюция на
Общото събрание на ООН
за разделяне на Палести-
на на две държави -
израелска и палестинска.
Защо вече толкова години
тази резолюция не се
изпълнява, въпреки че се
подкрепя от много държа-
ви по света?

- Защото няма полити-
ческа воля от големите
играчи да се приложи
международното право.
Това право и резолюциите
на ООН са пределно ясни.
В тях се съдържа решение-
то на всички висящи
въпроси между нас и
израелците в рамките на
конфликта. Израел е
основан като държава по
силата на резолюция на
ООН, както споменавате.
Резолюцията е за разделя-
не, както отбелязвате.
Затова международната
общност и Световната
организация трябва да
поемат закрилата на
палестинския народ,
докато бъде намерено
решение на неговия проб-

лем. Но ние не се смятаме
за бреме на гърба на
международната общност.
Тъкмо обратното. Между-
народната общност взе
това решение, по силата
на което Палестина тряб-
ваше да бъде разделена, и
едната държава бе създаде-
на, но другата и до този
момент не е създадена.
Затова международната
общност просто трябва да
довърши това, което бе
започнато през 1947 г.,
така че да бъде създадена
и палестинската държава.

- Като част от догово-
реностите от Осло от 1993
г. през 1994 г. Организа-
цията за освобождение на
Палестина и Израел се
договориха за Палестинс-
ка автономия и власт, но
така и не се стигна до
палестинска държава.

- Няма такова нещо,
което да бъде наречено
автономия. Според между-
народната терминология

автономия е статус на
група хора в дадена дър-
жава, които, бидейки
граждани на тази държава,
се ползват с някакви
допълнителни права в нея
към основните им права
на граждани на държава-
та, а палестинците на
окупираните територии са
население на окупирана
държава. През 1993 г. бяха
подписани споразуменията
от Осло, по силата на
които се създаде така
наречената Палестинска
власт. Споразуменията
бяха със срок на валид-
ност пет години, което
означаваше, че през 1999
г. те трябваше да доведат
до практическо създаване
на Държавата Палестина,
която трябваше да бъде
призната, включително и
от страна на Израел.
Но за съжаление, Израел
продължава и досега да
протака подписаното и от
него споразумение от

Осло. Ние, палестинската
страна, изпълнихме своята
част от задълженията по
споразумението, но Израел
отбягва изпълнението им.

- Неотдавна държавни-
ят секретар на САЩ Майк
Помпео заяви в противо-
речие с досегашната
позиция на Вашингтон, че
израелските селища на
Западния бряг не са
незаконни. На какво
според вас се дължи тази
коренна промяна? Каква е
всъщност политиката на
президента Тръмп по
палестинския проблем? Не
беше ли изказването на
Помпео предизборен ход
във връзка с кандидатура-
та на Тръмп за още един
мандат в Белия дом?

- Първо, ние не прие-
маме тези изявления на
Майк Помпео, защото те
са в разрез с международ-
ното право и по-специал-
но с Четвъртата женевска
конвенция. Помпео каза

буквално, че не смята, че
израелските граждански
селища противоречат на
международното право.
Работата обаче е в това,
че самото понятие граж-
дански селища е твърде
обтекаемо. Защото във
всички сега съществуващи
израелски заселнически
колонии на окупираните
палестински територии
има и части на израелска-
та армия, а живеещите в
тях израелски заселници
са въоръжени. Четвъртата
женевска конвенция забра-
нява на окупационната
сила - в случая израелска-
та власт, да създава сели-
ща на окупираните чужди
територии. Забранява се
също на окупационната
сила да извършва географ-
ски, демографски и всякак-
ви други промени на
територията, която окупи-
ра. Изявленията на Пом-

На стр. 17
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ЗА ДОМА10. ÊÚÙÀÒÀ

Общоприето е мнението,
че тъканите от естестве-
ни материали са по-добри от
синтетичните. Повечето
хора са убедени, че те са
както по-безопасни за здра-
вето, така и по-трайни. Са-
мо че съвременните техно-
логии доста промениха не-
щата.

Åäèíñòâåíî
è ñàìî ìèò

Ако у дома има алергич-
ни хора или астматици, въз-
никва въпросът: не са ли
вредни за тях мъхестите нас-
тилки? Това твърдение годи-
ни наред се считаше за не-
оспорима истина. В начало-
то на 90-те години на ми-
налия век шведски учени
публикуваха резултатите си
от мащабно проучване вър-
ху ученици, страдащи от ас-
тма и алергии.

Оказало се, че килимите
не само че са безопасни за
тях, но и намаляват често-
тата на пристъпите им! То-
ва е така, защото прахта
навлиза в килима и бива за-
държана там от власинките
му, по този начин въздухът
в помещението остава по-
чист.

Тази теза беше доказана
и от мащабни изследвания
на американски специалис-
ти. Експертите от СЗО съ-
що потвърждават:  няма све-
дения, че подмяната на ки-
лима с гладка настилка (пар-
кет, балатум, теракот и др.)
ще подейства добре на стра-
дащите от астма и алергии.

Åñòåñòâåíèòå
êèëèìè - íàòóðàë-
íà òîïëèíà

Естествените килими най-
често се изработват от въл-
на. Те създават усещане за
топлина през зимата и за
прохлада през лятото, освен
това осигуряват шумоизола-
ция и се чистят лесно. Те
обаче са подходящи само за
сухи помещения тъй като
вълната веднага поема вла-
гата, килимът подгизва и на
сравнително топлата стайна
температура се превръща в
идеална среда за развитие
на вредни микроорганизми
или плесен, които крият се-
риозни рискове за здравето
ни.

Íàé-äîáðàòà
íàñòèëêà
çà äåòñêàòà ñòàÿ

Обикновено родителите
искат най-хубавото за рож-
бите си. Но коя е по-добра-
та настилка за детската стая
- от естествен или от синте-
тичен произход? Преценете
плюсовете и минусите им.

ВЪЛНЕНИ КИЛИМИ

Вълната е естествен ма-
териал, чиито власинки ма-
сажират стъпалата при хо-

Килими, мокети, черги - вредни
ли са меките настилки?

дене. Вълнените тъкани са
приятни на допир и пома-
гат да се поддържа уютна
температура в стаята. Те
обаче не трябва да се мок-
рят, защото лесно развъж-
дат плесен, акари или гъ-
бички. Ето защо не са прак-
тични за помещения, в кои-
то живеят малки деца, тъй
като те често разсипват теч-

ности и ронят трохи. От дру-
га страна, съвременните тех-
нологии допринасят за прак-
тичността на естествените
килими. Например, някои
вълнени настилки са обра-
ботени с препарати, недопус-
кащи петна. А килимите със
смесен произход, например
с найлонова основа и въл-
нени нишки, са доста изд-

Килими, мокети,
черги... всички
те правят
домовете ни
по-уютни, но на
какви рискове
излагат
здравето ни?

ръжливи и трайни.
СИНТЕТИЧНИ КИЛИМИ

Най-важното при тях е да
се запознаем със състава им.
Най-добре е да се спрем на
килими на основата на най-
лон, полипропилен или по-
лиуретан - те не са токсич-
ни и са хипоалергенни. Ос-
вен това запазват добре цве-
товете си, не се мачкат, бързо
съхнат и лесно се почист-
ват. Ако в килима има по-
листирол, трябва да имаме
предвид, че той може да бъ-
де вреден за подрастващите,
тъй като при температура
над 500 С започва да се от-
деля стирол, който е токси-
чен.

Както се вижда, всеки ки-
лим има своите плюсове и
минуси, но със сигурност е
отлично средство да спести-
те на малчуганите ожулва-

ния и синини. Особено ако
под килима подложите кече
или друг смекчаващ ударите
материал. Тази подложка ще
действа и допълнително шу-
моизолиращо, което съвсем
не е без значение, когато у
дома има малки деца.

Óþòíî ðåøåíèå
çà ñïàëíÿòà

За помещението, в което
спим, най-добре е да избе-
рем килим, който да допри-
нася за комфорта в него. Ме-
ките и пухкави мокети са
най-подходящи. Не бива да
се стараем непременно да
търсим настилка от естест-
вени материали - синтетич-
ните са напълно безопасни
за здравето ни, по-добре за-
пазват формата си, не се
мачкат и цветовете им са
много трайни. Освен това
изборът на багри и десени
при тях е много богат.
ТЕСТ: ЕСТЕСТВЕН ЛИ Е

КИЛИМЪТ?

Ако искаме да разберем
дали някоя мека настилка е
от естествени или от синте-
тични материали, трябва да
откъснем влакънце от нея и
да го запалим. Естествени-
те нишки тлеят, а синтетич-
ните се топят.

За антрето или за кухня-
та е добре да изберем моке-
ти с гумена основа.

В помещение, застлано с
мокет, във въздуха има 2 пъ-
ти по-малко частици прах.

Ïðåìàõâàíå
íà ïðàõòà
îò êèëèìèòå

За да използвате по-дъл-
го и без рискове за здравето
си килимите, достатъчно е
да следвате няколко основ-
ни хигиенни правила:

1. Почиствайте с прахос-
мукачка 1-2 пъти седмично
килимите и мокетите, които
са в спалнята и в хола, а
тези в детската стая и в ко-
ридора - 3-4 пъти седмично.

2. Най-безвредно за здра-
вето е да почиствате меките
настилки с прахосмукачка,
която има система срещу
напрашаване на въздуха.

3. Прахосмукачката няма
да ви свърши работа при по-
чистване на прахта от тъка-
ни, направени от юта, как-
то и при тези с много дълги
влакна.

4. Добре е на всеки шест
месеца да давате килимите
на химическо чистене.
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ЗА ДОМА11. ÏÐÀÇÍÈÖÈ

Коледната звезда е най-по-
пулярното празнично цвете.
Колко от нас, обаче наистина
познават това зашеметяващо
растение? Ето защо решихме
да развенчаем някои от най-
популярните митове и да ви
запознаем с малко известни
факти свързани с коледната
звезда:

Ïîíñåòèÿòà
íå å îòðîâíà

Освен, ако не изядете цяла
кошница с цветовете й, понсе-
тията позната още като Колед-
на звезда, не може да ви нав-
реди. Цветето е представител
на семейството Euphorbia (ла-
тинско му име е Euphorbia
pulcherimma),  но млеченият му
сок не предизвиква дразнене на
кожата. Научни изследвания са
доказали, че едно 23-килогра-
мово дете трябва да погълне
над 500 цветове на растението,
за да достигне до опасни нива
на интоксикация.

Êîëåäíàòà çâåçäà å
èçäðúæëèâî öâåòå

Ако следвате основните пра-
вила за отглеждането й - да я
поливате пестеливо, да я дър-
жите далеч от източници на топ-
лина и т.н., тогава растението
ще ви се отблагодари с красиви
цветове през целия сезон.

Íå âñè÷êè ñà ÷åðâåíè
Докато червените са тради-

ционни, най-популярни и про-
давани видове, то може да бъ-
дат открити и други по-ориги-
нални разцветки в бяло, кре-
маво, розово и дори кайсиево.

Освен от пищност и блясък праз-
ничната украса се нуждае и от све-
жест и наситени цветове от при-
родата. Тук на помощ идват расте-
нията, които ни радват по Коледа.
Вижте 5 коледни цветя в саксия,
които може да си отгледате вкъщи
или да подарите на вашите близки.

 Ïîíñåòèÿ èëè
Êîëåäíà çâåçäà

Най-купуваното коледно цвете е
Понсетията, наричана още Колед-
на звезда.

Растението има красиви, черве-
ни и доста едри цветчета, които се
показват измежду тъмнозелени лис-
та. Именно коледните й цветове са
причината за асоциирането на то-
ва цвете с празниците.

С правилните грижи може да го
отглеждате и като стайно растение
след Коледа - до април го дръжте на
по-хладно и тъмно, а през пролетта
го изкарайте на слънчево място и
го поливайте редовно.

5 коледни цветя в саксия
Êîëåäåí êàêòóñ èëè
êîëåäíè÷å

Коледният кактус е познат още с
името Коледниче.

Спада към групата на празнич-
ните цветя по две причини - от ед-
на страна, обикновено цъфти по Ко-
леда, от друга - цветчетата падат на-
долу като коледни украшения на ел-
ха.

Хубавото на това растение е, че
е адаптивно и лесно се приспособя-
ва към условията вкъщи. Важно е
да не оставяте почвата му да изсъх-
ва.

Àìàðèëèñ èëè
ðèöàðñêà çâåçäà

Амарилисът също попада в най-
купуваните цветя в саксия по Коле-
да. За целта обаче цветарниците за-

почват да подготвят растението още
от края на лятото и началото на
есента, като му създават подходящи
условия, така че да цъфне декемв-
ри.

Амарилисът се отличава с висо-
ко стъбло и едри цветове (за праз-
ника например в червено, бяло или
шарено). Някои го асоциират като
заместник на коледната звезда.

Важно е да поддържате почвата
влажна и да му осигурите светлина
поне 5-6 часа дневно.

Ðîçìàðèí
Малко по-необичайно цвете, ко-

ето да си купите за Коледа. Розма-
ринът е ароматна подправка, която
на вид може да асоциирате с елхо-
ви клонки.

Причината - розмаринът също
има иглички и се среща в тъмнозе-
лен цвят със сиви отенъци.

В миналото хората вярвали, че
ароматът на розмарин по време на
празниците носил късмет. Осигуре-
те на подправката 6-8 часа светли-
на.

Êîëåäíî äðúâ÷å
За финал ви предлагаме да си

отгледате истинско коледно дръвче
в саксия. Вечнозелената мини елха
ще бъде интересно допълнение към
колекцията ви, като внесе аромат,
свежест и настроение в дома ви.

Как да я накарате
да цъфне?

Коледната звезда е един от символите на колед-
ните празници. С наситения си червен цвят цве-
тето внася настроение и усмивки в дома, но как да
го накарате да цъфне навреме? Ето някои полезни
съвети как да накарате коледната звезда да цъфне.

Повечето хора се радват на коледната звезда
твърде кратко - само докато траят празниците,
защото след като прецъфти, трудно успяват да я
запазят за догодина. Но ако сте от късметлиите,
които са опазили своята, има как да накарате
растението да цъфне отново.

Подготовката на коледната звезда за Коледа
трябва да започне най-късно до средата на но-
ември, ако искате да се радвате на червените й
листа за празниците. За да цъфне, растението
трябва да се държи на тъмно за около 6 седми-
ци. И най-слабият лъч светлина може да осуети
опитите ви да накарате коледната звезда да цъф-
не навреме.

Увийте коледната звезда в черен, непрозра-
чен плик, покрийте я с кашон или я приберете
на тъмно в някой шкаф, за който сте сигурни,
че няма да отворите скоро.

След като премине периода на изолация, из-
вадете коледната звезда и я поставете на светло,
но без да я излагате на пряка слънчева светли-
на. Първоначално поливайте по-често (до 2 пъ-
ти седмично), като поддържате почвата влажна,
без да подгизва.

Имайте предвид също, че коледната звезда не
е капризна, но ако се суетите твърде много около
нея, може да се изнежи и лесно да се разболее.

За да расте цветето здраво, температурата в ста-
ята трябва да е между 18 и 22 градуса, а през
нощта живакът на термометъра не трябва да пада
под 15. Коледната звезда е стайно растение, което
не обича ниските температури и студеното време.

За да накарате коледната звезда да цъфне нав-
реме, трябва да й създадете постоянни условия.
Не променяйте веднъж избраното място, ако цве-
тето се чувства добре. Не я излагайте на големи
температурни амплитуди и в никакъв случай не
я дръжте в близост до парно или друг отоплите-
лен уред.

Ако спазите всички изискания, за празници-
те коледната звезда трябва да ви зарадва с ярки-
те си цветове.

Малко известни факти за Коледната звезда
Öâåòîâåòå ñà
ìàëêèòå ïëîäîâå

Повечето хора смятат, че
звездовидните листа на понсе-
тията са нейните венчелистче-
та. Всъщност обаче цветовете
на растението са малките жъл-
ти зърна в центъра на приц-
ветника. Това специфично съц-
ветие е характерно за семейст-
во Euphorbia и се нарича "ци-
атий".

Ïîíñåòèÿòà å êðúñòå-
íà â ÷åñò íà ñâîÿ
îòêðèâàòåë

Г-н Джоел Робъртс Пойнсет
е американски дипломат, бота-
ник и лекар, който открил рас-
тението по време на диплома-
тическо пътуване до Мексико.
Той взел със себе си разсади
от цветето и ги отнесъл в дома
си в Северна Каролина. Меж-
дународният ден на Коледната
звезда, който се чества на 12
декември, отбелязва деня, в ко-
ито е починал г-н Пойнсет.

Öâåòåòî èçäúðæà
äúëãî âðåìå
è âúâ âàçà

Всъщност Понсетията може
да издържа най-малко седми-

ца във ваза, ако предварително
бъде подготвена.

Това, което трябва да напра-
вите, за да удължите живота й,
е след като отрежете стъблото
да потопите края в преварена
вода за около 20 секунди. По
този начин млечният сок в рас-
тението ще се запечата. След то-
ва може да поставите цветето
във ваза, капсула или пяна.

Àñîöèèðàíåòî íà öâå-
òåòî ñ Êîëåäà ïðîèç-
ëèçà îò Ìåêñèêî

През XVI век се зародила ле-
гендата за малкото мексиканско
момиче Пепита и нейното ко-
ледното чудо. Тъй като била
много бедна и нямала възмож-
ност да купи подарък за ражда-
нето на Исус в коледната нощ,
тя откъснала клонче със зелени
листа от един храст по пътя си
към църквата и го завързала ка-
то букет. Когато поставила своя
скромен подарък в подножието
на олтара, листата чудодейно
променили цвета си в ярко чер-
вено. От тогава понсетията ста-
ва известна като Flores de Noche
Buena и става официалното ко-
ледно цвете на Мексико.

Íóæäàå ñå îò
òúìíèíà, çà äà ïðî-
ìåíè öâåòà ñè

Растението се нуждае от по-
не 12 часа пълен мрак на ден,
докато расте, за да могат листа-
та му естествено да променят
цвета си от зелен в червен, бял,
розов и т.н. За да се стимулира
този процес, коледната звезда
може да бъде съхранявана в из-
куствено затъмнена стая.



ЗЕМЯ 5 ДЕКЕМВРИ 2019

ЧЕТВЪРТЪК

приложение

ЗА ДОМА12. ÍÀÓÊÀ

Целувките са израз на
любов и привързаност. Про-
вокирани са от хубави и
топли емоции, които избуя-
ват като гъби около Деня
на влюбените - 14 февруа-
ри. Ето защо "Енциклопедия
Здраве" няма как да подми-
не темата. И се зарови в
десетките изследвания, пос-
ветени на нежното докос-
ване на устните, за да изу-
чи в детайли химията на
този процес.

Защо се целуваме? Никой
не знае със сигурност. Спо-
ред някои учени става дума
за напълно инстинктивна
дейност - естествен акт, кой-
то произтича от вътрешния
ни стремеж за близост. А дру-
ги смятат, че това е продукт
на човешката еволюция -
майките са сдъвквали хра-
ната на невръстните си де-
ца и са я поставяли в уста-
та им чрез допиране на уст-
ните. Впоследствие този акт
е бил възприет като израз
на любовта между хора.

Всъщност романтичното
целуване се среща при поч-
ти всички култури по света,
а основната му роля е да съ-
действа на хората да си на-
мерят партньор, да го задър-
жат достатъчно дълго и да
създадат поколение. Но как
точно се случва магията?!

Учените обясняват, че
точно от вдлъбнатината над
горната устна се отделят
прословутите феромони, ко-
ито могат да привлекат не-
устоимо другия, но и да го
отблъснат. Ние не долавяме
мириса им, но го вдишаме
при целувката и го анали-
зираме на подсъзнателно
ниво. На върха на езика пък
са разположени множество
рецептори, с които долавя-
ме биологичната си съвмес-
тимост с партньора.

Слюнката също играе ро-
ля в теста "искам ли го или
не го искам". В нея се съ-
държат хормони, ензими и
други вещества, които изда-
ват нашата възраст, здравос-
ловно състояние, плодови-
тост и други неща, заради
които си казваме: "Продъл-
жавам с интимните игри!"
или "Време е да се приби-
рам, но сама!". Когато се
доближим до някого, ние
вдишваме и телесната му ми-
ризма, която на мига ни
"проговаря", макар и на под-
съзнателно ниво.

Оказва се, че в цялата та-
зи суматоха от емоции ос-
новна роля играят биоло-
гичните процеси в организ-
ма. В защита на това твър-
дение идва и едно проучва-
не, което сочи, че целуване-
то повишава нивата на нев-

Химията на целувката

По време на
този нежен акт
в човешкия
организъм се
отделят
допамин,
серотонин
и окситоцин

ротрансмитери като допамин
и серотонин.

Допаминът се свързва с
чувството на копнеж и же-
лание, а серотонинът има
основна роля в повишаване
на настроението. Комбина-
цията от двата хормона раз-
гаря цял пожар от натрап-
чиви мисли за партньора.
Но това не е всичко.

Целуването води и до скок
в нивата на окситоцина,
познат още като "хормонът
на любовта". Неговото от-

деляне по време на оргазъм
поражда чувството на при-
вързаност между партньори-
те. От друга страна, високи-
те му нива подхранват при-
вързаността между майката
и детето. Най-невероятното
в случая е, че химическите
вещества в организма ни са
отговорни за симптомите,
които свързваме с влюбва-
нето.

Понякога целувката може
да бъде неудовлетворителна
и да отблъсне партньорите
един от друг още при пър-
вия контакт. В тази насока
се провежда и едно друго
проучване, водено от психо-
лога Гордън Галип от Уни-
верситета в Олбъни, който
изследва еволюционните
процеси. Резултатите от не-
го показват, че 59% от мъ-
жете и 66% от жените прек-
ратяват новата си връзка
още в зародиш заради "ло-

шо" целуване.
Оказва се обаче, че на-

шето обоняние също така
може да е замесено при взе-
мането на подобни решения,
макар и на подсъзнателно
ниво. Ние избираме поло-
винките си спрямо тяхната
ДНК и репродуктивния им
статус. Всичко това, разби-
ра се, рядко е осъзнат про-
цес. То по-скоро се надушва
от подсъзнанието ни.

Жените са привлечени в
най-голяма степен от мъже,
които имат много по-разли-
чен генетичен код на имун-
ната система в областта,
позната като "главен комп-
лекс на тъканната съвмес-
тимост". Този подбор най-ве-
роятно е подсъзнателен стре-
меж към създаване на поко-
ление, притежаващо голямо
генетично разнообразие, ко-
ето ще го направи по-здра-
во и ще повиши шансовете
за оцеляване.

Мъжете пък често изпол-
зват целуването, за да отсе-
ят подходящите от неподхо-
дящите партньори. И почти
винаги, благодарение на то-
зи акт, те  подчертават сво-
ята привлекателност пред
обекта на интимните си же-
лания.

По време на други про-
учвания, свързани с предпо-
читаните стилове на целува-
не при представителите на

По устните или по тялото?
"Целувката е нещо важно за постигането на стабилни

отношения между партньорите. Ако този акт не е прия-
тен и за двамата, връзката почти винаги се оказва неус-
пешна. Или иначе казано, сливането на устните създава
усещане за близост. Ако не ви харесва това първо ин-
тимно докосване, то определено не искате да сте близки
с мъжа пред вас и не възнамерявате да се ангажирате с
него. Това означава, че бъдещето ви заедно ще бъде
трудно", твърди сексологът Наталия Кобилкина.

Тя обяснява на дамите, че ако не им допадат влажни-
те целувки, трябва да подскажат на половинката си, че
могат да коригират техниката си и целувките им да ста-
нат приятни. А що се отнася до лошия дъх, то според
сексоложката той се оправя значително по-лесно - с по-
мощта на зъболекар или по-добра устна хигиена.

"Ако единият партньор не е доволен от начина, по
който се случват целувките по устните, връзка между тях
пак може да има, стига да се целуват по всички останали
части на тялото", смята секс треньорът Алекс Ломски.
Според него в голяма част от случаите целувките по
врата, раменете, корема и други интимни части успешно
заместват лигавото преплитане на езиците. Всичко е въп-
рос на настройка.

различните полове, е уста-
новено, че мъжката част от
човечеството е по-склонна да
инициира контакт с език. Не-
що, което не всички жени
харесват.

Една от теориите във
връзка с тази констатация е,
че мъжете имат по-големи
количества тестостерон в сво-
ята слюнка. Посредством
френската целувка частици
от неговата слюнка могат да
повишат нивата на тестос-
терон при жените, вследст-
вие на което се повишава и
тяхното либидо.

В дългосрочните връзки
честотата на целуването се
оказва добър признак на
здравето и благосъстояние-
то на взаимоотношенията
между влюбените. В този
контекст жените често изпол-
зват целуването, за да оце-
нят състоянието на връзка-
та си с партньора. Освен то-
ва нежните половинки са по-
склонни да настояват за це-
лувки преди, по време на
секс и след това.

Първото писмено доказа-
телство, че хората са обича-
ли да се целуват, датира от
преди 3500 години. Този акт
на нежност е описан в древ-
ни санскритски текстове, от-
крити в Индия. За него оба-
че се говори и в Библията -
по специално в Песен на
песните.

Пазете се от инфекции
Френските целувки са значително по-опасни за здраве-

то в сравнение с останалите видове, твърдят учените. Според
тях в слюнката се съдържат множество микроорганизми,
част от които могат да са болестотворни. По този начин
се предават инфекции като грип, херпес и дори рак на
гърлото. Сексолозите обаче са категорични, че без страст-
но преплитане на езиците и размяната на слюнка не
може да има истинско доказване на чувствата.
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Настинката и грипът са
сред най-срещаните заболя-
вания през зимния сезон.
Проблемът е, че тези две
състояния често биват бър-
кани едно с друго, тъй като
много от симптомите им
съвпадат. Разграничаване-
то им не само ще помогне
на хората да се лекуват по-
адекватно, но и ще подобри
статистиката, която се во-
ди за заболеваемостта у
нас.

Грипът и общата настин-
ка са различни заболявания,
макар и протичащи по схо-
ден начин. И двете предс-
тавляват респираторни ин-
фекции, т.е. инфекции на ди-
хателните пътища, причи-
нени от вируси. Според спе-
циалистите, ако "обикнове-
ната" настинка бъде погреш-
но диагностицирана като
грип, това не е проблем.
Много рядко и то само в
най-лошия случай тя може
да доведе до вторични бак-
териални инфекции на уши-
те или синусите, които се ле-
куват с антибиотик. Ако оба-
че грипът бъде диагности-
циран погрешно като обща
настинка и не се вземат по-
сериозни мерки, съществу-
ва потенциален риск от раз-
витие на тежки, дори живо-
тозастрашаващи усложнения
(като например пневмония,
от която всяка зима умират
поне 2000 българи).

Както вече стана ясно,
някои от симптомите на гри-
па и настинката се препок-

Грип или
настинка?

риват, но въпреки това две-
те заболявания могат да бъ-
дат разграничени. За разли-
ка от грипа, при който на-
чалото е внезапно, най-чес-
то настинките започват пос-
тепенно - тя се развива в
рамките на 2-3 дни след за-
разяването с вируса.

Първите симптоми обик-
новено са дразнене и болки
в гърлото, последвани от ки-
хане и хрема с обилна сек-
реция от носа, общо нераз-
положение и главоболие.
Температурата най-често не
се повишава (или поне не
значително), което също е
възможност за разгранича-
ване на двете състояния.

При грипа температура-
та се покачва рязко и то до
високи стойности, човек го
втриса и той има нужда да
лежи няколко дни, защото
има слабост в мускулите и
ставите.

Добре е да се знае още,
че 2-3 дни след началото на
настинката може да се поя-
ви лека кашлица. Симпто-
мите понякога са по-тежки
при новородени и малки де-
ца, при които температура-
та може да се покачи до 39-
40 градуса. Но като цяло нас-
тинката продължава между
максимум седмица, а поня-
кога отминава и по-бързо.
Всичко зависи от имунната
система.

Общата настинка е забо-
ляване, което може да бъде
причинено от над 200 раз-
лични вируси - най-често те

са от групата на риновиру-
сите (rhin в превод означава
"нос"), но може да са и от
други групи - например ко-
ронавируси, аденовируси,
респираторно-синцитиални
вируси, коксаки, ехо-вируси
и т.н.

Поради това си многооб-
разие от причинители изра-
ботването на ваксина срещу
настинките е невъзможно. За
да се намали заболеваемост-
та е необходимо хората да
повишават собствените си
защитни сили и да намалят
контакта с болни хора.

Вирусите не се предават
само по въздушно-капков
път. Не е случайно, че в на-
чалото на всяка календарна
година лекарите настойчиво
съветват хората за си мият
ръцете често и задължител-
но да си взимат душ след ка-
то се приберат вкъщи. Ви-
русите имат способността да
попадат по различни повър-
хности и когато човек ги пи-
па и след това докосва ли-
цето си или се храни, те по-
падат в горните дихателни
пътища.

Грипът и настинките са
социално значими заболява-
ния. Данните показват, че
до 70% от временната нет-
рудоспособност на населени-
ето в активна възраст се
дължи именно на тези на
пръв поглед безобидни със-
тояния. Не са без значение
и средствата, които се израз-
ходват за лечението им. Кол-
кото и странно да прозвучи,

като цяло те са по-големи
от тези за лечение на захар-
ния диабет например.

Трябва да се помни също
така, че тези заболявания са
не само широко разпростра-
нени, но и скъпоструващи
за обществото, затова на
тяхната профилактика и ле-
чение се отделя все по-голя-
мо внимание през последни-
те години.

РАЗБИРАНЕ НА
ЗАБОЛЯВАНЕТО

Какво е настинка?
Острият вирусен назофа-

рингит, познат най-вече ка-
то настинка, представлява
силно заразно вирусно за-
боляване на горните диха-
телни пътища. Типичните
симптоми са хрема, кихане,
болки в гърлото, кашлица,
главоболие и загуба на апе-
тит.

Нос
Това е доста сложен ор-

ган, чиято цел е да филтри-
ра замърсения, сух или сту-
ден въздух към белите ни
дробове. В ноздрите има
множество жлези, които про-
извеждат слуз. Тя се стича
към гърлото. Острите вирус-
ни и бактериални инфекции
обаче нарушават тази сек-
реция.

Синуси
Тъй като лигавицата на

носа и околоносните кухи-
ни представлява едно цяло,
всяка инфекция, до някаква
степен, води до възпаление
на синусите. Състоянието е
известно като риносинуит.

Той се провокира от вирус-
на, бактериална или гъбич-
на инфекция.

Гърло и синуси
Тонзилитът е нарушение,

включващо възпалителни
промени по повърхността на
сливиците. Те са чифтен ор-
ган, разположен от двете
страни в задната част на гър-
лото. Взимат участие в имун-
ните процеси на организма.

ВИРУС
Какво е възпаление?
Възпалението е част от

сложния биологичен отговор
на телесните тъкани към ви-
руси, бактерии, увредени
клетки или всякакви други
дразнители. Функцията му е
да се елиминира първона-
чалната причина за увреж-
дането, за да започне възс-
тановяване на тъканите.

Ухо
Възпалението на външ-

ния слухов канал най-често
възниква, когато има нали-
це влажна среда, благопри-
ятстваща растежа на бакте-
риите. Проблем създават и
клечките за уши, които раз-
раняват защитния слой на
ушния канал. Болката обик-
новено е непоносима.

Трахея и бронхи
Различни вируси и бак-

терии могат да доведат до
възпаление на лигавицата
на трахеята и бронхите, а
това от своя страна да пре-
дизвика развитието на тра-
хеобронхит. До това състо-
яние може да доведе и сту-
деният въздух.

Двете състояния са
сродни, но не и еднакви
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Едно от първите неща,
отпадащи с годините от ха-
рактера на човек, е агреси-
ята. Някой би казал, че тя
се маскира под възпитание-
то, давано от родителите,
но всъщност е съзнателно из-
чистване от ненужния то-
вар да извършваш действия,
които повече пречат, откол-
кото помагат. Това се случ-
ва, когато човекът пораст-
ва, а не просто старее зара-
ди наложените природни за-
кони. Растежът на физичес-
ко ниво за жалост няма ни-
що общо с духовното и лич-
ностно израстване.

Няма нищо мъжествено в
мъжете, които налитат на
бой, вместо да използват си-
лата на думите. Както няма
и нищо женствено в жени,
изпадащи в истерия от кон-
куренцията, без да се опитат
да я разбият на пух и прах с
интелекта си. Истината е, че
агресията е симптом на неу-
вереността на човека. Тя се
среща все по-често. Вижда се
в очите на много българи.
Превръща се в социален фе-
номен.

Всички ние сме прашин-
ки във вечността. Животът
ни е едно премигване на все-
лената, но преодоляването на
тази незначителност (присъ-
ща за всяко човешко същес-
тво) спрямо галактическите
закони няма да бъде постиг-
нато с поведение, което съз-
нателно вреди на останали-
те. Неслучайно знаменитото
заглавие на Толстой е "Вой-
на и мир", а не "Война за
мир", защото насилието по-
ражда единствено насилие.

Човек е способен да стане
свободен, когато генерира
любов, структурираща силна-
та му позиция като хуманен
индивид в света. Всичко ос-
танало, включително агре-
сивното налагане на толе-
рантност, е болезнен преход
към нещо чудовищно. А мъл-
чанието срещу подобни дей-
ствия е престъпление срещу
човечеството.

Една от най-старите тео-
рии за агресията предпола-
га, че тя е вроден инстинкт
за борба. Според Фройд ние
се раждаме с два основни ин-
стинкта - сексуален и агре-
сивен, които се намират в
тясна връзка помежду си. От-
тук произлиза и въпросът да-
ли е добре да потискаме аг-
ресията, или да я оставим ес-
тествено и спонтанно да ни
превземе отвътре и да избие
навън. И дали агресията е
нещо лошо или добро, след
като става въпрос за инс-
тинкт?

Свикнали сме да приема-
ме агресията като негативно
чувство и толкова вярваме в
това, че всячески се опитва-
ме да я избягваме. Устано-
вяваме често, че децата ни
са агресивни. Водим ги по
лекари и терапевти всеки път,
щом не можем да се спра-
вим с тях. Мислим, че не сме
добри родители, не знаем как

Агресията между ползата и вредата
Не подминавайте с лека ръка този
недостатък, защото рано или късно
нечии юмруци ще се стоварят върху вас

да ги възпитаваме или че
грешим в нещо. В най-доб-
рия случай, за да намалим
тревожността си, приемаме,
че децата ни са "продукт" на
новата ера (определяме ги ка-
то индигови, кристални или
някакви други извънземни
видове).

Според психолозите проб-
лемът идва тогава, когато
здравословната агресия пре-
мине в патологична скрита
или открита форма на наси-
лие върху околните. Тук тряб-
ва да уточним, че всяко дете
се ражда с нормална агре-
сивност, която го кара да се
стреми към удоволствие и към
осъществяване на своите
нужди. Но се натъква на
"маскираната", "лакирана" и
"облагородената" агресивност
на родителите си, която об-
ществените и културно-мо-
ралните норми са ошлайфа-
ли до неузнаваемост.

Факт е, че повечето роди-
тели се опитват да модели-
рат детето си според тези
норми и по същия начин. И
така инстинктивната агре-
сивност на техния наследник
се сблъсква с "канализира-
ната" социокултурна агресив-
ност на възрастните. Или
иначе казано, реакцията на
противопоставяне в детето
бива пречупена от тяхната
взискателност, властност и
авторитет.

Тъй като здравословната
агресивност на детето се блъс-
ка в стена, се появяват реак-
ции на подмолна омраза, бяг-
ство, лъжливо подчинение,
желание за мъст и прочие.
Несъзнаваният порив се
сблъсква с морала и ще бъде
безмилостно изтласкан там,
откъдето всъщност идва - в
подсъзнаваното. Резултатът е
скрита, пасивна, лицемерна
агресивност, подобна на та-
зи при възрастните.

За жалост скритата агре-
сивност не може да се забе-

лежи с просто око. Тя се е
скрила зад маската на пре-
калената учтивост, на покор-
ството спрямо авторитетите,
на сковаността в поведение-
то, на прекомерната емоци-
оналност, на нервността или
прекаленото спокойствие. Тя
се струпва в "подземията" на
личността, защото най-чес-
то е неосъзната.

Агресивният инстинкт мо-
же да се превърне в недоста-
тък и патология на личност-
та по заучени модели. Деца-
та учат чрез наблюдение и
подражание, напомнят пси-
холозите. Физически малтре-
тираното дете първо раздава
юмруци на връстниците си,
а като възрастен бие собст-
веното си дете. Или иначе
казано, този модел на пове-
дение се наследява от роди-
телите.

Много често агресивният
модел се подкрепя от обкръ-
жаващите, става обект на

възхищение и бива възнаг-
раждаван. Телевизионни фил-
ми, сериали, екшън герои,
компютърни бойни игри и
други подобни форми подк-
репят съревнованието, борба-
та, битката, унищожението,
убийството и се явяват моде-
ли за подражание. По този
начин агресията се превръ-
ща в начин за получаване на
някаква награда - възхище-
ние, одобрение или власт.

Веднъж заучена или нас-
ледена, агресията се събужда
след провокация, твърдят още
психолозите. По думите им
става дума за неприятните
събития, усещане за изола-
ция, отхвърляне, вербални
обиди, физическа атака, по-
късно и заплаха за репута-
цията и мъжествеността се
превръщат в мощни, отключ-
ващи агресия фактори.

Освен това агресията поч-
ти винаги е убежище на страх
и ниска самооценка. Необ-

ходимо е да осъзнаем за как-
во ни служи агресията и да
изпробваме други неагресив-
ни модели за повишаване на
самооценката и справяне със
страха, съветват специалис-
тите. Добре е да изживеем
чувствата, но и да не се ос-
тавим те да ни отнесат. Да
имаме свободата да насочим
емоционалната енергия в же-
ланата посока, като изразя-
ваме здравословно гнева си,
не като го скрием, нито като
станем негови мъченици, а
като признаем пред себе си
и близките си страха, обида-
та, болката и тъгата.

Без здравата агресивност
не биха съществували със-
тезанието и прогресът. Не е
необходимо да се имунизи-
раме срещу силните чувства
и да изравним контрола над
отрицателните си емоции, за-
щото така би се изравнил
животът ни. Забраняването
на агресията и превръщане-
то на този инстинкт в нещо
опасно може да доведе до бру-
талност, садизъм, болести,
войни, самоубийства. После-
диците от потискания гняв
са депресии, риск от високо
кръвно налягане и инфаркт,
категорични са психолозите.
По думите им агресията е ин-
стинкт, зов за промяна и тър-
сене на нови решения. Ако
я приемем и опознаем, ще
можем да я държим в нор-
малните й граници, за да бъ-
дем по-здрави и по-добри.

Никой не трябва да
мълчи срещу гнева на сла-
бите характери, а да им
дава уроци. Само така мо-
гат да се потушат нездра-
вословните изблици на на-
силие, на които са способ-
ни хора, самозабравили се
в своето неизрастване и
комплекси, страдащи от
нуждата да властват ти-
ранично, защото са безв-
ластни в контрола над
собственото си съществу-
ване.
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Пуделът е много популяр-
на порода кучета, която
въпреки че се свързва най-
вече с Франция, всъщност
произлиза от Германия. През
годините тези очаровател-
ни четириноги са се доказ-
вали като ловци, пазачи на
семейното имущество и до-
ри като овчарски кучета.

Напоследък обаче са все
по-предпочитани като пи-
томници в цирка, както и ка-
то домашни любимци. Със
своята уникална външност
те се превръщат в истински
звезди в киното и изложби-
те.

Запазена марка на пуде-
ла е неговата гъста и силно
накъдрена козина, която
изисква редовно разресване,
обработване с кучешка коз-
метика и подстригване на
всеки 3-4 месеца. Космената
покривка е едноцветна, обаг-
рена в бяло, жълтеникаво,
сиво и черно.

Големината на тялото за-
виси от вида на пудела.
Малките пудели са високи
около 25-28 сантиметра и те-
жат по 5-6 килограма. Голе-
мите индивиди, известни и
като кралски пудели, дости-
гат височина от 60 санти-
метра и тегло от 30-35 ки-
лограма.

Пуделът е много умно,
изпълнително и енергично
куче, което лесно се привър-
зва към собственика си и же-
лае да прекарва възможно
повече време с него.

Представителите на тази
порода позволяват да бъдат
дресирани лесно, но това
трябва да става с нужния
такт и нежност, защото в
противен случай кучето ще
се депресира и няма да из-
пълнява зададената му ко-
манда.

Ако са стресирани по
правилен начин и получа-

ват необходимите грижи, пу-
делите могат да живеят как-
то в къща, така и в градска
среда.

Îòãëåæäàíå
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Отглеждането на пудел в
къща би допаднало на куче-
то, стига то да получава
нужното внимание. За цел-

та трябва да му бъде осигу-
рена здрава кучешка къщич-
ка и безпроблемно предвиж-
ване. Вързаният пудел оп-
ределено не би се чувствал
щастлив, тъй като ще е да-
леч от стопаните си.

Отглеждани на двора,
представителите на тази по-
рода със сигурност няма да
се изявят като кане корсо
или немска овчарка, но със

Пудел

сигурност няма да оставят
дома ви без надзор.

От друга страна, ако отг-
леждате пудел с идеята той
да се явява на киноложки
състезания, най-добре да
живее в жилището, а не в
градината или двора.

Все пак пребиваването
навън би се отразило нега-
тивно върху външния вид
на кучето, както и върху не-

говите личности характерис-
тики, които се следят на из-
ложенията.

Îòãëåæäàíå â
àïàðòàìåíò

Въпреки своята забележи-
телна грива пуделът е лесен
за отглеждане в апартамент
и при правилно третиране
не оставя чак толкова мно-
го косми.

Неговият благ характер и
склонността му лесно да се
подлага на дресиране го пра-
вят примерен обитател на
дома, който рядко би извър-
шил някоя пакост.

Както вече казахме, пред-
ставителите на тази порода
са изключително привърза-
ни към своя стопанин и дър-
жат да демонстрират своята
преданост по всяко време.

Ако бъдат изоставяни
вкъщи обаче, те няма да
подходят като други кучета
компаньони, които биха
обърнали всичко наопаки.

Изолираният пудел ще се
затвори дълбоко в себе си,
ще се свие на пода и ще из-
падне в депресия. За да не се
стига дотам, кучето трябва да
получава ежедневната си до-
за внимание и да бъде из-
веждано на дълги разходки.

Що се отнася до поведе-
нието на породата навън, то
е сравнително спокойно и
дори аристократично. Рядко
може да се забележи пудел,
който проявява своенрав-
ност и се дърпа от стопани-
на си.

Повечето кучета от този
вид се движат грациозно
покрай своя собственик и не
се нуждаят от каишка, защо-
то го следват като сянка.

Ïóäåë è äðóãè äî-
ìàøíè ëþáèìöè

Игриви и добронамерени,
тези кучета биха могли да на-
мерят общ език с други пред-
ставители на животинския
свят, стига техните стопани
да се погрижат за социали-
зирането им. Безспорно, ако
кучето бъде отглеждано от
малко с друго животно, било
то и котка, ще се научи да се
разбира с него.

Не бива да забравяте, че
пуделът е изключително чув-
ствително куче, което прежи-
вява трудно самотата. Ето
защо много често съжителс-
твото с друг представител на
порода е за предпочитане
пред това кучето да стои изо-
лирано в някой апартамент.
Поне двете животни ще мо-
гат да си правят компания
и няма да им е скучно.

Ïóäåë è äåòå
Пуделът е идеалното се-

мейно куче. То лесно ще се
привърже към всички оби-
татели на дома и най-мал-
ките членове на семейство-
то също няма да бъдат под-
минати. Вземете ли пудел у
дома, несъмнено ще гаран-
тирате на детето си щастли-
во детство с верен другар.

Все пак ако кученцето е
още малко, а и вашите мал-
чугани също, не бързайте да
оставяте сами мъниците, за
да не бъде кученцето невол-
но настъпено, ударено или
изтървано.
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ОВЕН. Ще има изобилие
от сурова енергия през пос-
ледния месец на годината,
но от вас зависи да я пре-
цизирате и да определите как
тя влияе върху вас и хората
от обкръжението ви. Юпи-
тер достига средата на ва-
шия дом на отношенията ви
през този месец. Планетата
предлага енергията си за
разширяване и късмет, но с
потенциал за прибързване и
загуба на перспектива.
Имайте това в предвид на
27-ми, когато Южният въ-
зел навлиза във вашия дом
на отношенията. Проблеми-
те могат да възникнат око-
ло стар нежелан модел на
взаимоотношения.

Търпимостта към другите
може да не е лесна за вас
през този месец, но ще ви
се получи. Меркурий е рет-
рограден във вашия Девети
дом и очаквано заплита ко-
муникациите и подкопава
общуването до 20-ти. Марс
ще влезе в същия дом на 25-
ти, като ще ви предостави
възможност да изберете то-
лерантност към собствената
си значимост.

ТЕЛЕЦ. Периодът започ-
ва с влиянието на Нептун,
планетата на заблудата и
обърканото мислене, който
образува груб ъгъл спрямо
волевия Марс и материалис-
тичната Венера в Скорпи-
он, които се противопоста-
вят на вашето Слънце. Това
е астрологичната рецепта за
страст, но не непременно от
вида, на който може би се
надявате. "Страстен катакли-
зъм" е вероятно по-точното
определение за онова, което
ви предстои. Енергията на-
раства в периода между сут-
ринта на 8-ми и обеда на
10-ти декември, когато Лу-
ната преминава през Скор-
пион. Загърбете егото си и
оставете пасивното си агре-
сивно Аз у дома.

За ваше щастие, ретрог-
радният Сатурн е в Третия
ви дом - на комуникацията,
който ви помага да намери-
те нов начин да изразявате
в какво вярвате и какво е
важно за вас. Транзитът на
Юпитер от Шестия ви дом е
благоприятен за Нептун и
може да ви накара да мис-
лите и мечтаете за бъдеще-
то си. Във въздуха има не-
що специално, но несигур-
ността от промяната може
да ви изглежда страшна.

БЛИЗНАЦИ. Меркурий,
владетелят на вашия знак
Слънце, е ретрограден в Сед-
ми дом, отговарящ за отно-
шенията. Комуникацията със
значимите за вас хора или с
клиентите ви няма да е така-
ва, каквато би могла да бъ-
де. Ще има проведени много
разговори, но ще липсва раз-
биране. Сатурн ще направи
ракурс към Меркурий, който
ще ви помогне да стигнете
до корена на ситуацията.
Позволете на сърцето си да
се превърне във вашия ор-
ган на речта и слуха. Сатурн
е ретрограден във вашия
Втори дом, свързан с талан-
та, самочувствието и пари-
те. Създайте план за игри
от сега до пролетта, за да раз-
виете тези таланти, които са
в основата на това кои сте в
действителност. Решете как-
во би ви помогнало да се по-
чувствате свободни и цели, а
след това елиминирайте
пречките по пътя си.

Хороскоп за декември
Запазването на парите и

контролът върху бюджета ви
са особено важни през този
месец. Преминаването на
Юпитер в Пети дом продъл-
жава да увеличава възмож-
ността за романтика, както
и за творческа изява, особе-
но след 16-ти.

РАК. Декември 2019 г.
следващите няколко месеца
ще включват лични равнос-
метки, през които да се ре-
ши кои убеждения и модели
на мислене ще се запазят за
в бъдеще и кои - не. Не се
колебайте да мечтаете, но
трябва да се съсредоточите
върху мотото "ден след ден".
През този месец вашите
звездни домове, отговарящи
за романтиката и отношени-
ята ви са подчертани, така
че отделете време за люби-
мите си хора.

През този месец ще има
някаква несигурност или
объркване, което трябва да
се подреди. Вероятно някой
в обкръжението ви не е отк-
ровен за своите нужди или
се преструва на нуждаещ се
- огледайте се. Страстта, ко-
ято ще се породи от изясня-
ването на положението е
най-добре да бъде насочена
към приятни преживявания,
а не към критика. С набли-
жаването на Коледа живо-
тът в къщи и отношенията
ви се подкрепят положител-
но. Пълнолунието този ме-
сец ще бъде един ден след
Коледа във вашия знак
Слънце. Бъдете със семейс-
твото си. Погрижете се за
другите. Хранете се и се за-
бавлявайте с приятелите си.
Вероятно ще се запознаете
с нови и интересни хора.

ЛЪВ. Докато Юпитер
продължава през вашия Тре-
ти дом, разширеното мисле-
не и комуникация са основ-
ни теми за вас през следва-
щите 31 дни. Преминаване-
то на Слънцето, Марс и Ве-
нера през вашия Пети дом
освен, че ще свали прегра-
дите на ограниченото ви
мислене, може също така и
да вдъхнови творческото ви
Аз. Присъствието на Вене-
ра тук ще засили възмож-
ността за романтични сре-
щи в средата на месеца и
след това.

Астероидът Хирон в пос-
ледните градуси на вашия
Шести дом предоставя въз-
можност да разширите зна-
нията си за лекуването или

да обмислите лечебна прак-
тика. Всякакви здравослов-
ни проблеми ще бъдат раз-
решени с професионални съ-
вети.

ДЕВА. Предвещава се
благоприятното въздействие
на Юпитер, който сега е в
основата на вашия Втори
дом и ще се присъедини от
Южния възел на 27-ми. За-
почнете по-рано да анализи-
рате навиците си за харчене
и спестяване, които може да
ви водят в грешна посока. В
началото на месеца ще има-
те достатъчно вдъхновение,
за да обмислите развитието
на нови таланти или умения,
които могат да допринесат за
вашето творческо изпълне-
ние. Въпреки, че може да
обичате реда и да избягвате
изненадите, това време е въл-
шебно за спонтанността на

творческото ви изразяване.
Вашите мисли и думи ще но-
сят много страст през този
месец.

С навлизането на ретрог-
раден Меркурий през месе-
ца трябва да се задоволява-
те със собствената си мъд-
рост и истина, без да очак-
вате другите да "разберат".
Бъдете търпеливи, особено
към края на месеца и по-
конкретно с членове на се-
мейството ви.

ВЕЗНИ. Юпитер управ-
лява вашия Трети дом, вли-
яещ на комуникацията и ума
и ви помага да формулира-
те перфектно всичко, което
може да искате да препода-
дете, да изговорите или на-
пишете. Този месец е бла-
гоприятен за разширяване
на бизнес хоризонтите ви.
Благоприятният, креативен
ракурс от Нептун до Юпи-
тер на 1-ви ще подкрепя те-
зи дейности, но ретроград-
ният Меркурий в дома на ва-
шата комуникация може да
ви "върже езика" или поне
да обърка мисленето ви за
кратък период. След като
Марс влезе в Трети дом на
26-ти, вече по-лесно ще  мо-
жете да превърнете мислите
си в написани думи или в
осъществени действия.

Ако търсите възможност
да преобразите отношения-
та със семейството си, пос-
ледната седмица на месеца
би могла да ви предостави
благоприятна възможност за
това. Има един-два отлежа-
ли въпроса, които все още
ви дерзаят, но е добре да си

починете от тях, за да мо-
жете да възстановите така
необходимите ви мир и хар-
мония в себе си.

СКОРПИОН. Премина-
ването на на Марс и Венера
през вашия Слънчев знак
още в началото на месеца ще
запали вашата сила и страст.
Всъщност този месец може
да ви предостави възможност
да получите прекрасен урок
по толерантност и разбира-
не на другите, ако не прие-
мате нещата твърде сериоз-
но. Повече разочарование
или повече радост търсите по
време на празниците?

Има голяма възвисяваща
и лечебна сила  в това, кое-
то казвате и споделяте с дру-
гите. Намирате се в поврат-
на точка за достъп до само-
чувствието, което ще ви поз-
воли по-свободно да изра-

зявате тази част от себе си.
Независимо дали празнува-
те Коледа със семейството
или приятелите си, това ще
бъде много специално вре-
ме за вас.

СТРЕЛЕЦ. Рождениците
Стрелци през тозИ месец ще
имат благоприятната въз-
можност да вдъхновяват дру-
гите с гледната си точка към
живота, която се фокусира
върху голямата картина.
През първата седмица на ме-
сеца благоприятните отно-
шения на Нептун с експан-
зивния Юпитер ще ви на-
пътстват да предвидите не-
щата, каквито биха могли да
се случат, след като кажете
"Защо не?".

Сатурн, носителят на
придобити уроци в зодиака
дебне от Осми дом - този на
промяната, напомняйки ви,
че най-добрата стратегия за
вдъхновяване и получаване
на вдъхновение е да се дър-
жат краката здраво стъпили
на земята. Сатурн е ретрог-
раден, така че е важно да
проверите вашите реални
планове и идеи. Има пъл-
нолуние на 26-ти, което ще
попадне във вашия Осми
дом  - този на трансформа-
цията. Предстои ви мощна
промяна през последната
седмица на месец декември
2019 г.

КОЗИРОГ. През първата
седмица на месеца, доброже-
лателният Юпитер премина-
ва в сърцето на вашия Десе-
ти дом, който отговаря за ка-
риерата и ще получите голя-
ма подкрепа от Слънцето и

от Нептун. Според вашия ме-
сечен хороскоп декември 2019
творческите ви възможности
ще са в изобилие през пос-
ледния месец на годината.
Ако имате артистични или
лечебни способности, сега е
чудесен момент да ги разши-
рите или да помислите да ги
превърнете в своя карие-
ра.Чудесата се случват тога-
ва, като им позволяваме да
се случват, а не когато ги пра-
вим.

Ретроградният транзит на
Сатурн до вашия Седми дом
поставя възстановяването
на отношенията ви с окол-
ните в центъра на внима-
нието ви чак до март 2020 г.
Това преминаване не се от-
нася толкова до създаване-
то на напрежение с другите,
колкото до признаване и раз-
биране на взаимните нужди
и съответно възобновяване
на отношенията.

ВОДОЛЕЙ. Новите ви та-
ланти и интереси вече започ-
ват да се преплитат, за да
бъдат разкрити и постепен-
но ще се разкрият в своята
пълнота с течение на време-
то. През този период е под-
чертан Шестият ви дом, свър-
зан със здраве и изцеление,
както и с посоката на работа
и живот. Наличието на Рет-
роградния Сатурн в този дом
е препоръка да разгледате по-
задълбочено тези области от
живота си след март 2020 г,
когато влиянието му преми-
не. Това ще бъде чудесен пе-
риод за решаване на проб-
леми, свързани със здраве-
то, с разработване на пре-
вантивен здравен подход, за
фокусиране върху храненето,
за стартиране на редовни фи-
зически упражнения и т.н.

Бъдете внимателни, тъй
като несигурност относно ра-
ботата ви може да бъде раз-
крита. Тъй като Сатурн уп-
равлява вашия Дванадесети
дом на духа, е важно да пре-
минете към решения. Съби-
тията или осъзнаването на
определени неща през пос-
ледните дни на месеца ще
ви помогнат да видите всич-
ко с по-голяма яснота. Об-
щувайте повече в края на
месеца, защото никога не
знаете какви важни връзки
може да създадете.

РИБИ. Темите за свобо-
да и творчество ще изобил-
стват през този месец, но ве-
роятно не според вашия иде-
ал. Ретроградният пасаж на
Сатурн във вашия Пети дом
- този на творчеството е
свързан с разработването на
стратегии за вашата твор-
ческа част. Не се притесня-
вайте, Сатурн, носителят на
уроците в зодиака, в крайна
сметка ще ви донесе това,
което търсите, когато  про-
летта наближи. Засега той
ще ви насочва да правите
всичко, което трябва, за да
освободите място за изпъл-
нението, което предстои. Все
пак предстои да ви се случи
нещо магично.

През първата седмица на
месеца Юпитер формира
творчески ракурс към Неп-
тун, който е владетел на ва-
шето Слънце и се намира
във вашия Дванадесети дом
- този на духа. Около вас
има лечебни енергии и въз-
можности. Използвайте чув-
ствителността си за изцеле-
ние и магия, а не за  мал-
ките неща, над които няма-
те контрол.
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пео дойдоха, за да спасят
Бенямин Нетаняху от
твърде трудното положе-
ние, в което той бе изпад-
нал. Бившият израелски
премиер се замеси в
последния епизод от
войната срещу Газа с
убийство на лидер на
"Ислямски джихад". Както
Нетаняху сам призна, той
не е очаквал палестински-
те организации да отгово-
рят толкова силно, така че
да се стигне до тридневно
пълно парализиране на
живота в Израел. Това,
естествено, се отрази
негативно върху Бенямин
Нетаняху и неговата
партия "Ликуд", която не
можа да сформира прави-
телство след неотдавнаш-
ните избори. А изявления-
та на Помпео просто се
вписаха в поредицата
позиции, изявления и
действия на американския
президент Доналд Тръмп,
като се започне от призна-
ването на Йерусалим за
столица на Израел, приз-
наването на израелски
суверенитет над окупира-
ните сирийски Голански
възвишения, преместване-
то на посолството на
САЩ в Йерусалим. Изяв-
ленията на Помпео бяха
отхвърлени с консенсус от
цялата международна
общност, включително и
от ЕС, като в Брюксел
подчертаха, че израелските
селища на Западния бряг
са незаконни. На извън-
редно заседание на Съвета
за сигурност на ООН 14
от общо 15-те членове на
Съвета също обявиха, че
са против тази позиция.
Единствено САЩ подкре-
пиха изразената позиция
на своя държавен секретар
Помпео. Това за пореден
път доказва, че политика-
та на САЩ в Близкия
изток не се ползва с
подкрепа в света и открито
противоречи на междуна-
родното право.

- Според вас как изяв-
ленията на Помпео и
действията на админист-
рацията на Доналд Тръмп
ще се отразят на мирния
процес между Палестина и
Израел и въобще на ситуа-
цията в Близкия изток?

- Изявленията на Пом-
пео няма да променят
нищо, защото израелските
селища на палестинска
територия си остават
незаконни. Колкото до
палестинско-израелските
преговори и така наречения
мирен процес, те отдавна са
замразени именно заради
бившия израелски премиер
Нетаняху, който не желае
мир, а разрастване на
заселничеството. Той неед-
нократно е подчертавал, че
е против принципа за двете
държави. Същевременно
изявленията на Помпео се
отразяват негативно върху
ролята на САЩ като пос-
редник в мирния процес в
Близкия изток. С поредица-
та от такива позиции САЩ
се поставиха в невъзмож-

ност да бъдат единствен
посредник на близкоизточ-
ния процес за мир. Оттук
нататък ние повече не
приемаме САЩ да имат
монополна роля на посред-
ник в този процес.

- На палестинските
територии тези дни имаше
бурен "Ден на гнева", по
време на който по повод
изказванията на Помпео
бе осъдена политиката на
САЩ по палестинския
проблем.

- Да, в протестни
демонстрации палестинци-
те в страната и в чужбина
отхвърлиха политиката на
САЩ. Палестинското
ръководство също отхвър-
ли тази поредна американ-
ска стъпка. Ние ще про-
дължим работата си по
дипломатически път с
държавите по света, за да
активизираме колкото се
може повече страни от
международната общност
за отпор и отхвърляне на
тази позиция на Вашинг-
тон. Към момента палес-
тинската дипломация
постига значителен успех
в това отношение - поне
165 държави в света
отхвърлят американската
политика, включително
строежа на израелски
селища на окупираните
територии. По този начин
САЩ, които за пореден
път нарушиха международ-
ното право, се самоизоли-
раха от международната
общност.

- Има ли опасност
протестите да прераснат в
по-екстремистки действия
и терористични атентати?
Експерти прогнозират, че в
тази остра ситуация ради-
калните палестински
елементи могат да предп-
риемат атентати в Израел,
което е опасно както за
евреите, така и за палес-
тинците в Израел и на
палестинските територии.

- По същество в случая
не е обосновано да се
говори за "терористични
действия", защото народ
под окупация има право да
оказва съпротива срещу
тази окупация с всички
налични средства, с които
разполага. Ние подкрепя-
ме дипломатическата

борба и масовата борба.
Натискът, на който е
подложен във всекидневие-
то си един окупиран
народ, може да доведе до
взривове на гнева. Затова
международната общност
трябва да предприеме
стъпки за предотвратяване
на тези взривове на гнева
чрез действия за прекратя-
ване на окупацията, за да
не се стигне до още по-
голямо влошаване и
изостряне на обстановка-
та, при което според някои
отговорността е на тези,
които изстрелват самодел-
ните ракети. Ако се сложи
край на окупацията и ако
палестинските бежанци се
завърнат по домовете си,
тогава няма да има осно-
вания за съпротива.

- В тази напрегната
обстановка в отношенията
между палестинците, от
една страна, и Израел и
САЩ от друга, какво е
отношението на Европейс-
кия съюз по палестинския
проблем?

- ЕС е един от най-
големите поддръжници на
палестинската власт и
палестинския народ в
икономическо отношение,
както и във външнополи-
тическата област. ЕС
прилага международното
право и се придържа към
него. Брюксел отхвърли
признаването на Йеруса-
лим за столица на Израел
от страна на президента
на САЩ Доналд Тръмп и
преместването на амери-
канското посолство в
Йерусалим, признаването
на израелски суверенитет
върху Голан, а в последно
време отхвърли и изявле-
нията на американския
държавен секретар Помпео
за израелските селища на
Западния бряг. Друг важен
факт е, че ЕС смята, че
трябва да бъдат обозначе-
ни стоките, които се вна-
сят в общността от Изра-
ел, но всъщност се произ-
веждат в незаконните
израелски селища на
окупираните територии.
Това е правилна стъпка,
но не е достатъчна. Защо-
то продуктите, произведе-
ни в заселническите коло-
нии, се произвеждат на

земя, незаконно отнета от
нейните собственици.
Затова ние настояваме
подобни стоки не само да
имат специално обозначе-
ние, а въобще да бъде
забранен техният внос в
страните от ЕС, защото
произходът им просто
противоречи на междуна-
родното право.

- Като стана дума за
ЕС, чийто член е и Бълга-
рия, как оценявате бъл-
гарската позиция по
палестинския проблем и
въобще по ситуацията в
Близкия изток?

- Република България
уважава международното
право. Тя има своето
присъствие както на
Балканите и в ЕС, така и
в Близкия изток. Позиции-
те на България, към които
се придържа Министерст-
вото на външните работи
на страната, произтичат
основно от международно-
то право. България бе
една от първите държави,
признали Държавата
Палестина още през 1988
г. Тя подпомогна изграж-
дането на институциите на
палестинската власт чрез
поредица от курсове за
обучение на кадри, орга-
низирани от български
министерства и ведомства.
България има свое дипло-
матическо представителст-
во в Рамала, което работи
добре и се ползва с уваже-
нието и съдействието на
палестинското ръководст-
во. Имаме редица подпи-
сани споразумения и
двустранни договорености
и работим за подписване-
то на други. Провеждат се
също срещи, включително
на най-високо равнище,
между ръководствата на
двете страни. Президенти-
те се срещнаха тази есен в
Ню Йорк по време на
сесията на Общото събра-
ние на ООН през септемв-
ри. В началото на септем-
ври на официално посеще-
ние в България бе външ-
ният министър д-р Рияд
ал  Малики.

- Традиционно приятел-
ските българо-палестински
връзки имат много аспек-
ти. Какво е състоянието в
икономическите, културни-

От стр. 8 те и други аспекти на
двустранните отношения?

- В културната област
имаме широко сътрудни-
чество. Всяка година в
България се провежда
Седмица на палестинското
филмово изкуство. Орга-
низираме изложби на
палестинския фолклор,
фотоизложби, представящи
палестинските градове и
др. Стремим се всяка
година да издаваме на
български език по една
палестинска книга. Разви-
ва се и икономическото
сътрудничество, но има
възможности за още по-
голямо развитие. Не мога
да говоря с конкретни
цифри, тъй като целият
стоков внос на нашите
територии минава през
Израел, преди да стигне до
нас. Получаваме, да ре-
чем, значителни количест-
ва хранителни продукти от
израелски вносители,
които ги внасят от Бълга-
рия. Затова призоваваме
българските бизнесмени и
производители да изнасят
продукцията си директно
към палестински вносите-
ли. Това ще се отрази и
върху цените, които ще
бъдат по-добри за потре-
бителите. Ние сме готови
да приемаме стоки от
България, както сме гото-
ви и да изнасяме за Бъл-
гария наши продукти, сред
които най-престижни са
зехтинът и фурмите.
Имаме също и добри
марки палестински вина.
Изобщо съществуват
много големи перспективи,
много неизползвани
възможности за по-голям
обмен, но за съжаление,
окупацията ги ограничава.
Ние обявихме, че всеки
продукт, който бихме
могли да внесем от друга
държава, а не от Израел,
сме готови веднага да го
заменим с внос не от
Израел, а отнякъде друга-
де. Стремим се да стигнем
до пълен бойкот на всички
израелски продукти, които
сега сме принудени да
внасяме оттам. Български-
те производители и тър-
говци имат големи въз-
можности да участват в
този взаимноизгоден
процес.

- Накрая да обърнем
поглед и към новата
година. Известни ли са
важни събития, които
предстоят в двустранните
отношения през 2020 г.?

- Очакваме посещение
на президента на Държа-
вата Палестина Махмуд
Абас в Република Бълга-
рия, както и провеждане
на заседание на Смесената
междуправителствена
комисия. Това са две
големи прояви, надявам
се, че ще се реализират
идната година.

Интервюто взе
Любомир МИХАЙЛОВ

Честването на Деня
на солидарността с
Палестина е днес от
18,30 часа в зала "Люмиер
синема" на НДК.
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Спектакълът "Лешникот-
рошачката" е създаден по
прочутата приказка на Е.
Т. А.Хофман и вълшебната
музика на П. И.Чайковски.
"Пепеляшка" ще ви очаро-
ва в Оперетата днес и на
8 декември. Хореограф на
спектакъла е Боряна
Сечанова, дългогодишен
ръководител на балет
"Арабеск", която заедно
със сценографа Борис
Стойнов, художника
Цветанка Петкова-Стойно-
ва и танцьорите на балет
"Арабеск" създава праз-
нично, приказно и фантас-
магорично зрелище за
малки и големи. Спектакъ-
лът е фееричен, в него не
липсват любимите герои
от приказката на Хофман:-
мишките, играчките, които
оживяват, самият принц
Лешникотрошачът.

В ролята на Мари ще
видим Виктория Петрова,

150 години юбилей
на Народното читалище
"Съгласие 1869 г."
С празничен спектакъл бе
отбелязан 150-годишният
юбилей на Народното читалище
"Съгласие 1869 г." в Тетевен.
Председател на културната
институция е Димчо Диков.
Всички читалищни дейци през
годините имат принос към
запазването на културата,
духовното наследство и
просветата на Тетевен. От името
на председателя на Съюза на
народните читалища Николай
Дойнов са били връчени
почетен знак и почетни медали
за читалищните дейци.

В Сливен предлагат
"Коледа в библиотеката"
В Регионалната библиотека
"Сава Доброплодни" в Сливен
за поредна година започва
инициативата "Коледа в
библиотеката", съобщиха от
културната институция.
Програмата включва беседи и
творчески работилници за
ученици, представления за
деца, две премиери на книги,
изложба и др. От 4 до 6
декември ученици от 5. до 10.
клас могат да посетят беседите
и творческите работилници:
"Коледа и Нова година в
България - традиции и обичаи".
От интересни презентации
децата ще научат повече за
предстоящите празници, за
тяхната символика и обредност,
за особеностите при празнува-
нето им в различните краища
на страната.

:

Íàêðàòêî

Íîâà êíèãà íà
ãîëÿìàòà ïîåòåñà
Ñòàíêà Ïåí÷åâà

"С очите на новородена"
се нарича новата книга на
голямата поетеса Станка
Пенчева. Премиерата бе в
галерия "Кредо Бонум", със-
тавител е София Несторо-
ва. Издател е "Жанет 45",
а художественото оформле-
ние е дело на Христо Го-
чев.

Изданието е по повод
90-годишнината от рожде-
нието на поетесата (9 юли
1929 - 27 май 2014).

Подзаглавието "Любовна
лирика", стихосбирката има
амбицията да представи
Станка Пенчева далеч по-
обхватно. В голяма степен
тя проследява творческия
път на поетесата и разкри-
ва вълненията и стремежи-
те на целия й живот, в кой-
то както любовта, така и
литературата са определя-
щи.

Самата поетеса призна-
ва: "Не бях богата и преус-
пяваща, но получих от тоя
живот толкова много радос-
ти". Нещо, което се съдър-
жа и в кода на цялата й
поезия.

Станка Пенчева е автор
на 27 стихосбирки, 3 кни-
ги с публицистика, една с
автобиографична проза и
една повест за деца. ç

Áàëåò "Àðàáåñê" ïðåäñòàâÿ
ïðèêàçêàòà "Ëåøíèêîòðîøà÷êàòà"

"Çàìðúçíàëîòî êðàëñòâî 2" ôàâîðèò çà íàãðàäèòå "Àíè"

Ïðåìèåðà íà áàëåòà "Øîïåíèàíà" â Ñòàðà Çàãîðà
Две примабалерини

поставят творбата, посве-
тена на 170-годишнината
на Шопен. Голямото балет-
но събитие на 50-ото из-
дание на Фестивала на
оперното и балетното из-
куство е премиерата на
"Шопениана" днес от 19.00
ч. на сцената на Староза-
горската опера..

Две примабалерини
поставят "Шопениана" - из-
тъкнатата прима на Старо-
загорския балет Снежана
Дескова и нейната ученич-
ка примабалерината Ане-
лия Димитрова.

Едноактният балет по

музика на Шопен и хоре-
ографията на Михаил Фо-
кин ще бъде представен в
една вечер заедно с ми-
ниатюрата "Ромео и Жули-
ета". Хореографията е на
Силвия Томова по музика-
та на едноименната увер-
тюра на П. И. Чайковски.
Сценография и костюми
Салваторе Русо. В ролята
на Жулиета е Анелия Ди-
митрова, а нейният Ромео
ще бъде Паскуале Казел-
ли. В останалите роли:
Сторм Норис, Александър
Желев, Ромина Славова и
Станко, Драгомир Хрис-
тов. ç

на принца - Валери Ми-
ленков, Фриц - Филип
Миланов. В магьосника
Дроселмайер се превръ-
ща Асен Наков, а в една
неочаквана роля, на
принцеса Мишонка -
Константина Ханджиева.

Малките блестящи сне-
жинки, които танцуват,
предвождани от Снежната
кралица - Петя Колева, са
от танцово студио Stream
dance.

Руският композитор
Чайковски написва балета

Ñïåêòàêúëúò å
âåëèêîëåïåí ïîäàðúê
â íàâå÷åðèåòî
íà Êîëåäà

"Лешникотрошачката" през
1891-1892 г. Премиерата е
била на 18 декември
1892 г. заедно с премиера-
та на операта на Чайковс-
ки "Йоланта" в Мариинс-
кия театър на Санкт
Петербург. ç

"Замръзналото кралство
2" на "Дисни" и "Търсенето
на Линк" на "Лайка" водят
по номинации за награди-
те "Ани" - водещите амери-
кански отличия в областта
на анимацията, съобщават
"Холивуд рипортър" и "Ва-
райъти".

Двете продукции полу-
чиха по осем номинации,
сред които за най-добра
анимация. Следват "Клаус"
на стрийминг платформа-
та "Нетфликс" със седем и
"Играта на играчките: Пъ-
тешествието" на "Пиксар" и
"Как да си дресираш дра-
кон: Тайнственият свят" на
"Дриймуъркс анимейшън" с
по шест.

Освен "Замръзналото

кралство 2" и "Търсенето на
Линк" във водещата кате-
гория за най-добра анима-
ция са номинирани "Как да
си дресираш дракон: Тай-
нственият свят", "Играта на
играчките 4" и "Клаус".

В категорията за анима-
ция на персонажи с номи-
нации са "Алита: Боен ан-
гел", "Отмъстителите: Кра-
ят", "Игра на тронове",
"Pokemon: Детектив Пика-
чу" и "Спайдърмен: Дале-
че от дома".

С номинации за режи-
сура на пълнометражна
анимация са създателите
на "Замръзналото кралст-
во 2", "Търсенето на Линк",
"Клаус", "Загубих тялото си"
и "Деца на времето". Из-

ненадващо извън надпре-
варата останаха режисьо-
рите на "Играта на играч-

ките: Пътешествието" и
"Как да си дресираш дра-
кон: Тайнственият свят". ç
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Лидерите на страните от
НАТО разговаряха в голф
клуб край Лондон на остра
среща на върха дори по
стандартите на ерата на
Доналд Тръмп, като целта
им бе да разрешат разли-
чията си около военните
разходи, бъдещите запла-
хи, включително Китай и
ролята на Турция в Алиан-
са, констатира Ройтерс,
цитирана от "Фокус".

Лидерите проведоха
предварителни двустранни
срещи в Лондон във втор-
ник, по време на които на
повърхността излязоха
големи различия. Тръмп,
който в миналото обяви, че
НАТО е остаряло, разкри-
тикува остро Еманюел
Макрон за коментарите му
миналия месец за стратеги-
ческата "мозъчна смърт" на
НАТО. Макрон обаче
настоя и сега на своето,
като посочи, че е важно
лидерите да обсъждат

Ìàêðîí îòñòîÿâà äèàãíîçàòà ñè
çà "ìîçú÷íàòà ñìúðò" íà ïàêòà

Íàêðàòêî

:
Руският президент Владимир

Путин разговаря със своя
сръбски колега Александър Вучич
в резиденцията в Бочаров ручей
в черноморския курорт на Сочи.

Двамата обсъдиха въпроси на
двустранното сътрудничество и

международната политика.
Сърбия почти е завършила

строителството на газопровода
"Турски поток" на своя терито-

рия, каза Вучич. Сръбският
президент каза, че иска да

обсъди с Путин отношенията с
Косово, но не е оптимист за

възможностите за постигане на
компромис с бившата сръбска

област. Той изрази благодарност
за постоянната руска подкрепа
за опазване на териториалната

цялост, независимостта и
суверенитета на Сърбия.

Åðäîãàí äîâîëåí îò 4-ñòðàííàòà ñðåùà
Турският президент Ре-

джеп Ердоган даде положи-
телна оценка на приключи-
лата в Лондон 4-странна сре-
ща на лидери от НАТО по
въпроса за Сирия, предаде
Анадолската агенция. Той
разговаря с френския пре-
зидент Еманюел Макрон,
премиера на Великобрита-
ния Борис Джонсън и с кан-
цлера на Германия Ангела
Меркел. Срещата бе при зак-
рити врата в резиденцията
на британския лидер и про-
дължи около 50 минути.

Турският лидер поиска
безусловна подкрепа за
борбата на Анкара с теро-
ризма от съюзниците й в
НАТО. Турция иска сирийс-
ките кюрдски Сили за на-
родна защита, които тя смя-
та за клон на нелегалната
ПКК, да бъдат обявени за

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Японският парламент
одобри търговско споразуме-
ние, договорено през
септември от американския
президент Доналд Тръмп и
японския премиер Шиндзо
Абе. Съгласно споразумение-
то се отменят или съществе-
но се намаляват митата за
внос в Япония на американс-
ка селскостопанска продук-
ция за общо 7,2 млрд.
долара годишно. Митото
върху вноса на американско
говеждо месо се намалява от
38,5 на 26,6 % с намерение
с течение на времето да бъде
сведено до 9 %. Нулеви мита
ще бъдат въведени постепен-
но за американското свинско
месо и сирене, както и за
виното. На няколко етапа ще
бъдат отменени митата за
вноса в САЩ на някои
японски промишлени стоки,
включително автоматизирани
машини. Ще бъдат понижени
митата за вноса в САЩ на 42
вида японски продукти, като
говеждо месо, соев сос,
музикални инструменти,
велосипеди. Вашингтон се
съгласи да не повишава
митото от 2,5 % върху вноса
на японски автомобили.

Нюйоркчанин
беше осъден на 40 г. затвор
за осигуряване на материал-
на подкрепа на движението
Хизбула чрез подбиране на
места за терористични атаки
в Ню Йорк. Роденият в
Ливан Али Курани беше
осъден от федерален съд в
Манхатън. В изявление на
прокуратурата се казва, че
35-годишният Курани в
продължение на години
наблюдавал федерални
сгради, летища, включително
международното летище
"Кенеди", и дори детски
занимални, след като е бил
вербуван, обучен да борави
с различни видове оръжия и
изпратен в САЩ от свърза-
ната с Хизбула Организация
"Ислямски джихад". Прокура-
турата отбеляза, че роденият
в Ливан Курани е първият
оперативен агент на групи-
ровката, който е осъден за
престъпления срещу САЩ.

Властите заявиха, че Курани
е пристигнал законно в САЩ
през 2003 г. През 2009 г. се
дипломира като бакалавър
по биомедицинско инженерс-
тво, а през 2013 г. става
магистър по бизнес админис-
трация. От април 2009 г. му
е издаден американски
паспорт.

Петима афганистанци
са убити вчера при нападение
срещу колата на японски
лекар от неправителствена
организация, действаща в
Източен Афганистан. Медикът
е ранен, убити са тримата му
бодигардове, шофьорът и
друг мъж. Нападението е
извършено в Джалалабад.
Нападнатият лекар е Тецу
Накамура, оглавяващ
японската неправителствена
организация "Пийс медикал
сървис". Талибаните отрекоха
да имат нещо общо с
нападението в провинцията,
където действат голям брой
техни бойци, но и членове на
групировката "Ислямска
държава".

Ïðîòèâîðå÷èÿòà â ÍÀÒÎ çàñåí÷âàò
ñðåùàòà íà âúðõà êðàé Ëîíäîí

терористична организация.
Анкара заплаши, че ще бло-
кира плановете на Алианса
по отношение на Полша и
прибалтийските страни, ако
искането й не бъде удовлет-
ворено, но американският
секретар по отбраната Марк
Еспър се обяви против иде-
ята. Тя не се подкрепя и от
други страни.

Турция си запазва пра-
вото да предприеме стъпки
и незабавно ще направи
каквото е необходимо, под-
черта Ердоган във връзка с
евентуални реакции на Гър-
ция или други страни сре-
щу подписаното миналия
понеделник между Либия и
Турция споразумение за
границите в Средиземно мо-
ре. Действията на Гърция,
Египет и Кипър няма да пов-
лияят на споразумението

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг отхвърли на срещата
на върха на пакта в Лондон критиката на френския президент Еманюел
Макрон, че военният съюз страдал от "мозъчна смърт", и настоя, че
организацията се адаптира към съвременните предизвикателства.

между Турция и правителс-
твото на националното съг-
ласие в Триполи, допълни
турският президент.

Ердоган каза, че гръцки-
ят премиер Кириакос Ми-
цотакис е поискал среща с
него в Лондон по въпроса.

По-рано Мицотакис заяви,
че Атина ще повдигне въп-
роса за подписания мемо-
рандум между двете стра-
ни на срещата в Лондон по-
ради едностранния харак-
тер на определяне на мор-
ската граница. ç

Френският президент Еманюел Макрон, премиерът на Великобритания
Борис Джонсън турският президент Реджеп Едоган и канцлерът на

Германия Ангела Меркел разговаряха в Лондон на 4-странна среща за
Сирия. Меркел заяви, че е "сравнително оптимистична" след срещата,

но Макрон предупреди, че "не всичко е било изяснено и не са
отстранени всички неясноти". "Има разногласия, избор, който не общ,

но трябва да продължим напред. Аз съм прагматик", каза той.

въпросите открито, ако
искат да намерят решения.

"Моите изявления за
НАТО предизвикаха някои
реакции. Стоя зад казаното
от мен", заяви френският
президент. "Това е бреме,
което споделяме, не може
да влагаме пари и да
плащаме с живота на
нашите войници, без да
сме си изяснили фундамен-
тите, на които трябва да се
основава НАТО".

Едно от основните
оплаквания на Макрон е,
че Турция, член на НАТО от
1952 г., все по-често дейст-
ва по свободен начин,
извършвайки атаки в
Сирия, вдигайки оръжие
срещу сирийските кюрдски
Отряди за народна самоот-
брана (ОНС), които бяха
съюзници на западните
сили срещу "Ислямска
държава".

Турският президент
Реджеп Ердоган заяви, че

ще се противопостави на
плановете на НАТО за
защита на балтийските
държави и Полша от Русия,
ако Алиансът не признае
ОНС за терористична
групировка.

Във вторник Тръмп,
който отдавна обвинява
европейските съюзници, че
се ползват от подкрепата
на американската суперси-

ла, без да поемат своята
част от разходите, описа
съюзниците, които плащат
по-малко от очакваното,
като "длъжници".

От срещата на НАТО се
очаква Европа, Турция и
Канада да обещаят, че до
2024 г. ще увеличат колек-
тивно разходите си за
отбрана до 400 млрд.
долара. ç
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Остарелите блокови
стереотипи на мислене,
свойствени на НАТО, не
могат да бъдат инструмент
за сътрудничество в
бързо променящия се
свят, каза руският прези-
дент Владимир Путин,
цитиран от ТАСС. Той
говори на съвещание в
Сочи, посветено на дър-
жавните отбранителни
поръчки за нуждите на
Военноморския флот.

"Ние неведнъж сме
изразявали готовност за
сътрудничество с НАТО,
за съвместно противодей-
ствие на реалните запла-
хи, а сред тях, както е
известно, са и междуна-
родният тероризъм, локал-
ните въоръжени конфлик-
ти, опасността от безконт-
ролно разпространение
на оръжията за масово
поразяване", посочи
руският лидер. Той отбеля-
за, че след 2008 г. сътруд-
ничеството с НАТО е било
практически прекратено,

Севернокорейски медии
вчера разпространиха
снимки на севернокорейс-
кия лидер Ким Чен-ун, кой-
то язди бял кон в снега на
планината Пекту, смятана от
севернокорейците за све-
щено място.

Специалисти по север-
нокорейските въпроси твър-
дят, че понякога след визи-
тите на Ким на планината
Пекту, севернокорейският
лидер прави важни полити-
чески съобщения или кар-
динални политически про-
мени. Разпространението
на кадрите става в момент,
в който преговорите със
САЩ по севернокорейска-

Êèì ×åí-óí ñå ðàçõîäè íà
áÿë êîí â ïëàíèíàòà Ïåêòó

Снимки Пресфото БТА

Ñëåä 2008 ã. ñúòðóäíè÷åñòâîòî ñ Àëèàíñà ïðàêòè÷åñêè
áåøå ïðåêðàòåíî, çàÿâè ðóñêèÿò ïðåçèäåíò

На кадрите освен Ким Чен-ун се виждат и други ездачи, сред които и съпругата
на севернокорейския лидер И Сол-Джу

Ïóòèí: Îñòàðåëèòå áëîêîâè ñòåðåîòèïè íà ÍÀÒÎ
íå ìîãàò äà áúäàò èíñòðóìåíò çà ñúòðóäíè÷åñòâî

Известният
американски
актьор, режисьор
и продуцент Робърт
Редфорд (83 г.)
очаква началото
на вчерашната
седмична аудиен-
ция на папа
Франциск на
пл. "Св. Петър"
във Ватикана

Руският президент Владимир Путин заяви, че разширяването на НАТО
към границите на Русия е една от заплахите за сигурността на страната

ООН отправи вчера
призив за събиране на
близо 29 млрд. долара за
подпомагане на рекордния
брой хора, засегнати от
климатичните промени и
дълготрайните конфликти
по света, предаде АФП.

В доклад, озаглавен
"Глобален преглед на хума-
нитарната ситуация", се
казва, че около 168 млн.
души по света ще имат
нужда от спешна помощ
догодина. Това е рекорд за
съвременната епоха от

ÎÎÍ èñêà äà ñúáåðå 29 ìëðä.
äîëàðà çà õóìàíèòàðíà ïîìîù

Втората световна война
досега, заяви пред журна-
листи зам. генералният
секретар на ООН по хума-
нитарните въпроси Марк
Лоукок. Той обясни, че
нуждите от повече средс-
тва се увеличават отчасти
заради това, че конфлик-
тите стават по-продължи-
телни и интензивни. Лоу-
кок допълни, че климатич-
ните промени, съпътства-
ни от наводнения и суши,
допринасят също за хума-
нитарното бреме."Брутал-

ната истина е, че 2020 г.
ще бъде трудна за милио-
ни хора", каза той.

Йемен и Сирия си оста-
ват страните, които се нуж-
даят от най-голяма помощ
и за тях ще бъдат отпусна-
ти 3 млрд. долара. Във Ве-
нецуела нуждата от хума-
нитарна помощ е нарасна-
ла най-много. Според ООН
към края на настоящата го-
дина близо 740 млн. дола-
ра ще са нужни за подпо-
магане на тази страна. За
догодина се прогнозират
1,35 млрд. долара за хума-
нитарна помощ за Венецу-
ела заради задълбочилата
се икономическа и социал-
на криза. ç

та ядрена програма са в за-
дънена улица. Пхенян даде
на Вашингтон срок до края
на годината, за да направи
отстъпки в разговорите.

Ким посещава планина-
та Пекту обикновено по два
пъти на година. През ноем-
ври 2013 г., след посещение
там той направи чистка
сред приближените си, ко-
ято засегна и негов влияте-
лен чичо. През декември
2017 г. Ким се качи отново
на планината Пекту и след
това бе обявена историчес-
ката му среща на върха с
Доналд Тръмп, състояла се
през юни 2018 г. в Синга-
пур. ç

тъй като "алиансът дейст-
ваше спрямо Русия неко-
ректно, за да не кажа
грубо, без каквото и да е
отчитане на интересите на
Руската федерация, като
имам предвид предложе-
ното от нас партньорско
взаимодействие", каза
руският президент.

Путин отбеляза, че
насочва вниманието на
участниците в съвещание-
то на проблематиката за
НАТО заради протичащата
в Лондон среща на върха
на Северноатлантическия
алианс, посветена на
неговата 70-годишнина.
Той напомни, че НАТО бе
създадена на 4 април 1949
г. като основен елемент
на започващата тогава
Студена война и за проти-
водействие на Съветския
съюз. "Днес, както е
известно, Съветския съюз
го няма. Няма го и Вар-
шавския договор, т. е.
военния пакт, създаден в
отговор на създаването на

НАТО, а НАТО не само
продължава да съществу-
ва, но и се развива",
отбеляза Путин и припом-
ни, че при създаването си
алиансът е имал 12 стра-
ни членки, а днес те вече
са 29. Нещо повече,
според руския президент
съвкупните военни разхо-
ди на страните от алианса
съставляват над 70 % от
обема на световните
военни разходи.

Въпреки това, каза
Путин, руската държава
се надява, че "интересите
на общата сигурност, на
стабилното и мирно
бъдеще на планетата", ще
възтържествуват". "Днес
ние сме длъжни да изхож-
даме от това, че разширя-
ването на НАТО, развитие-
то на нейната военна
инфраструктура близо до
руските граници, е една
от потенциалните опас-
ности за сигурността на
нашата страна", заключи
руският президент. ç
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Директорът на академи-
ята на ЦСКА  Пауло Кар-
досо даде интервю пред
Evima Sport, в което споде-
ли своите идеи за разви-
тието на млади играчи.
Специалистът разкри, че е
с основна заслуга за
привличането на Кристиа-
но Роналдо в Спортинг за
огромната по това време
сума от 25 000 евро, с
което той и директорът на
школата са си "заложили
главите". Също така Кардо-
со сравни работата с
подрастващите в Португа-
лия и България и каза
какъв е проблемът ще се
отнася до нашите таланти.

- Г-н Кардосо, разкаже-
те ни за вашия живот и
кариера...

- Откакто се помня, се
занимавам с футбол. Това
е моята първа и най-голяма
страст. Още от дете съм
привърженик на Спортинг
(Лисабон). След това
започнах да играя футбол
на улицата, а в един
момент станах част от
академията на Спортинг.
Бях много щастлив, но си
счупих крака. Започнах да
се възстановявам, но 18
месеца по-късно пак си го
счупих. Тогава бях на 14.
Спрях да тренирам за
известно време и преце-
них, че трудно ще стана
футболист. Затова поставих
като своя цел да стана
треньор. Записах се в
спортен университет и
започнах треньорската си
кариера. След известно
време бях поканен в
Спортинг и станах настав-
ник в академията. Останах
там цели 18 години. Беше
страхотно, работех с
големи футболисти, но след
време усетих, че имам
нужда да направя следва-
щата стъпка в своя живот.
Напуснах Спортинг, бях в
няколко други клуба и
държави, а сега съм щаст-
лив да бъда част от фан-
тастичен клуб като ЦСКА.

- Какво ще разкажете
за Кристиано Роналдо?
Говори се, че сте бил
първият му треньор в
Спортинг?

- Роналдо е от остров
Мадейра, който е на 90
минути от Лисабон. Ние от
Спортинг разбрахме за
него и го поканихме да
тренира в отбора, на
който аз бях треньор. На
първото му занимание
останах изумен. Бяхме се
разделили на два отбора,
той беше на 12 години, а
останалите на 13. Той беше
като магьосник заради
начина му на дриблиране.
Казах си: "Как е възможно
това?". След тренировката
разговаряхме с ръководст-
вото и им казах, че не съм
виждал такъв играч като
него. Най-лесното беше да
приемем момчето в отбо-

В България, също както в Португалия, губим уличния футбол, а той те учи на много
неща, твърди Пауло Кардосо

Пауло Кардосо смята, че проблем в българския футбол е подборът на подрастващите

Кристиано Роналдо още като дете показал изключителни качества

ра. Проблемът беше да
убедим ръководството да
плати определени пари за
него. Годината беше 1997-а,
а сумата - 25 000 евро. С
тези пари по онова време
можеше да се купи някоя
спортна кола или малка
къща. Изглеждаше абсурд-
но да се плати подобна
сума. Но аз настоях. А
директорът на школата си
заложи главата пред
Борда на директорите и в
крайна сметка това се
оказа правилното реше-
ние. Беше невероятно, че
имах възможността да
работя с един от най-
големите футболисти,
когато бе още дете. Беше
страхотно да го наблюда-
ваш как израства. А след
Спортинг беше удоволст-
вие да проследя как за
няколко години се превър-
на в суперзвезда. Роналдо
е много емоционален.
Понякога му е доста
трудно да се контролира.
Това беше предизвикателс-
тво за него като дете, а и
за нас, които работехме с
Роналдо. Но пък точно
това му желание го прати
при най-добрите. Неговият
непримирим характер
беше доста важен. Той е
много концентриран,
пределно целенасочен
човек. Бях му първият
треньор в Спортинг, но не
съм само аз отговорен за
това, което е. В началните

години аз му бях доста
близък, отговарях за
вечерния му час, имах
комуникация с майка му и
с цялото семейство. Не
съм му откривател. По-
скоро той дойде при мен,
аз не съм го търсил.
Играчи като него и Меси
не се виждат всеки ден. И
трябва да си благодарен,
че си имал възможността
да видиш как едно 12-
годишно хърбаво момче се
превърна в най-добрия в
света.

- Какво може да напра-
вите за школата на ЦСКА?

- Винаги давам най-
доброто от себе си, но все
пак не съм магьосник.
Опитвам се да прилагам
неща от най-добрите
клубове по света и съм
благодарен за възмож-
ността да го правя тук.
Освен това получавам и

подкрепата на ръководст-
вото. Това, което трябва да
се опитам да създам тук, е
не просто няколко качест-
вени футболисти, а да
изградим процес по създа-
ването на такива играчи.
Вероятно това ще отнеме
между 3 и 5 години, за да
приложим всички необхо-
дими процеси. Първата ни
задача е да създаваме
момчета за представител-
ния отбор и да ги подгот-
вим така, че в един мо-
мент да могат да отидат в
големи европейски клубо-
ве. Това е важно както за
нашия тим, така и във
финансова перспектива,
защото в един момент ще
донесе печалба на клуба.
Въпросът е футболистите

тотално се изгуби, след
Челси игра по аматьорски
отбори в Португалия, сега
не знам дали изобщо е
футболист. А момчето,
което остана - Адриен
Силва, впоследствие се
разви успешно. Стана
капитан на Спортинг,
спечели европейското
първенство с Португалия,
после Лестър го купи, а
сега играе под наем в
Монако. Той постъпи
правилно и успя. Пробле-
мът е, че много момчета
не издържат на напреже-
нието, на което са подло-
жени в големи клубове
като Челси. Просто се
огъват. Затова моят съвет
към родителите е децата
да остават в своя клуб и
своята страна, докато не
станат национални състе-
затели и не се наложат в
отбора си. Ако си доста-
тъчно готов, тогава вече
може да опиташ в чужби-
на. Тогава сами ще ти
отворят вратата и ще те
поканят, а няма да има
нужда да чукаш.

- От ЦСКА са излезли
футболисти като Стоич-
ков, Пенев, Костадинов...
Възможно ли е това да се
повтори?

- ЦСКА има богата
история и много големи
играчи са тръгнали оттук.
Ние се опитваме да пос-
тигнем същите резултати,
но по друг начин. Светът,
както и футболът се разви-
ват. Не може да постъпим
по същия начин, както
преди, и да чакаме добри
резултати. Ако го напра-
вим, няма да имаме успех,
футболната игра се разви-
ва, а ние трябва да сме в
унисон със съвременните
тенденции.

- Направете сравнение
между българските и
португалските деца във
футболно отношение...

- Тук, също както в
Португалия, губим уличния
футбол, а той те учи на
много неща. На трениров-
ка ние трябва да работим
за всички тези качества,
които получаваме на
улицата. Относно сравне-

нието мисля, че ако заве-
да 10-годишни деца от
България в Португалия или
направим обратното,
разликата няма да бъде
много голяма. Напълно
съм сигурен. Но ако
направим същото със 17-
годишни момчета, нещата
ще стоят по различен
начин. За мен проблемът е
в компетенцията на тре-
ньорите, както и в  подбо-
ра на децата. Тук селекти-
раме децата за победа в
мачовете, а не с цел
развитието им като профе-
сионални футболисти.
Избираме по-едрите
момчета, за да можем
лесно да печелим срещи-
те, но те вероятно няма да
бъдат най-добрите играчи
в бъдеще. Правим тази
грешка още в началото.
Всички я виждаме нався-
къде по клубовете, дори и
при националните гарниту-
ри. Потенциалът е най-
важен при селекцията на
деца в детско-юношеския
футбол. Мачовете в ДЮШ
не са като играта на
карти, там правилата са
ясни - играеш само и
единствено за победа. Но
работата на тези треньори
не е само и единствено да
побеждават. Защото,
когато пускат едно по-едро
момче, те спират развити-
ето на някое по-дребно
дете, което в бъдеще може
да се развие като отличен
състезател. Това според
мен е големият проблем.
Структурата на първенст-
вата е добра, дори и
спортната база е добра,
така е. Но пък ще дам
пример от Португалия -
Кристиано Роналдо за
първи път тренира на
естествена трева, когато
беше 17-годишен. Не
казвам, че инфраструкту-
рата не е важна, но не е
най-важното нещо в
развитието на футболисти-
те. Стоичков и Костадинов
също не са тренирали на
хубави игрища винаги.
Трябва да разберем, че
най-важните неща са
правилната селекция и
работата с подрастващите.

да напускат ЦСКА, когато
са готови за това, а не
преждевременно. Положи-
телен пример е Десподов.
Ще ви дам обаче и друг
пример от времето ми в
Спортинг. Става въпрос за
три момчета от набор
1989 г. Това се случи през
2005-а - Адриен Силва,
Фабио Ферейра и Рикардо
Фернандес, на практика
избягаха от Спортинг и
отидоха да тренират в
Челси без наше позволе-
ние. Двама от тях остана-
ха в Челси - Фабио Ферей-
ра и Рикардо Фернандес.
В Спортинг обаче се
завърна Адриен Силва.
Какво се случи с тези
играчи? Фабио Ферейра
за последно играеше в
елита на Австралия. Да,
професионален футболист
е, но не е на високо ниво.
Рикардо Фернандес пък
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07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

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

45 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "За историята - свободно" (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Сянката на Елена" - сериал, 1 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: "17 мига от пролетта"

(1973 г.), 3 епизод (п)
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "17 мига от пролетта"

(1973 г.) 4 епизод
21.40 "Студио Икономика" (п)
22.40 Новини (п)
23.10 "България се събужда" (п)
01.10 "Лява политика" (п)
02.10 "За историята - свободно" (п)
03.30 "Червен картон" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)
06.30 Актуален коментар (п)

ÁÍÒ 1

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

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 България от край до край 9 /п/
13.30 Епиграмите на Темида - док. филм

/България, 2019 г./, реж. Анна Ме-
льова

14.00 Малки истории /п/
14.30 Точица - аним. филм
14.50 Сребристият жребец - аним. филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Съкровище в двореца - тв филм /37

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Момиче от предградията - игрален

филм /САЩ, 2007 г./, режисьор Марк
Клайн, в ролите: Сара Мишел Гелар,
Алек Болдуин, Маги Грейс и др.

22.40 Национални съкровища на Чехия: Те-
резин - документален филм

23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5 - тв филм /9

епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Съкровище в двореца - тв филм /37

епизод/п/
03.15 Вечната музика /п/
03.45 Джинс /п/
04.15 Туристически маршрути
04.40 Законът на Дойл 5 - тв филм /9

епизод/п/ (12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, еп.7
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

шоу
13.30 Премиера: "Ягодова любов" - сериал,

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

с. 7, еп. 25
16.00 "Спасители в планината" - сериал, еп.

1
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

еп. 27
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги " - сериал, еп. 37
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 "Помощ 112" - екшън-криминална

риалити поредица, еп. 15
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 1
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 19
01.30 "Къща от карти" - сериал, с. 6, еп. 6
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 10

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 5

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с. 3, еп. 17 - 20

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 22

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 5

10.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 12
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 8
12.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 6
13.00 "Цар на войната" - екшън, кримина-

лен, трилър (САЩ, Германия, Фран-
ция, 2005), в ролите: Никълъс Кейдж,
Бриджит Мойнахан, Итън Хоук, Джа-
ред Лето, Евгений Лазарев, Уестън
Кейдж и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 1

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 6

17.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с. 2, еп. 7

18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 9
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с. 3, еп. 13
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Наркос" -

сериал, еп. 3
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "На живот и смърт"

- екшън, криминален, трилър (САЩ,
Германия, 2007), в ролите: Пол Уо-
кър, Лорънс Фишбърн, Оливия Уайлд,
Джейсън Флеминг, Кийт Карадийн,
Жоаким де Алмейда, Джейкъб Варгас

00.00 "Наркос" - сериал, еп. 3
01.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 13
02.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 1
03.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 7
04.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 9

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./ - сериал
06.00 "Любимци" - сериал, еп. 9, 10
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
09.00 "Домашен арест" /п./ - сериал, с. 4,

еп. 11, 12
10.00 "Поп звезда на всяка цена" - комедия,

музикален (САЩ, 2016), режисьори
Акива Шафър и Йорма Такони, в
ролите: Анди Самбърг, Имъджен Путс,
Сара Силвърман, Йорма Такони,
Джеймс Бъкли, Сандра Роско, Тим
Медоус, Акива Шафър и др.

12.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
13.00 "Фитнес" /п./ - сериал
14.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 118
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 пролет), еп. 20, 21
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 6, еп.

14, 15
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 12,

еп. 4
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,

еп. 11
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

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

еп. 22
22.30 Премиера: "Модерно семейство" -

сериал, с. 9, еп. 1
23.00 Премиера: "Фитнес" - сериал, еп. 15,

16
00.00 "Поп звезда на всяка цена" /п./ -

комедия, музикален (САЩ, 2016)
02.00 "Любимци" /п./ - сериал
03.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
еп. 12, 13

08.00 "Усмивчица" - комедия (САЩ, Герма-
ния, 2007), в ролите: Ана Фарис,
Джон Кразински, Адам Броуди, Бен
Фалкон и др.

09.45 Телепазар
10.00 "Седем часа разлика" - сериал, еп.

14, 15
12.15 "Шпионски свалки" - екшън, комедия,

романтичен (САЩ, 2012), в ролите:
Рийз Уидърспун, Крис Пайн, Том
Харди, Тил Швайгер, Абигейл Спен-
сър, Челси Хандлър, Анджела Басет,
Лора Вандервоорт и др.

14.15 "Малки бъркотии" - романтичен, дра-
ма (Великобритания, 2014), в роли-
те: Кейт Уинслет, Алън Рикман, Стен-
ли Тучи, Матиас Схунартс, Ейдриън
Скарбъръ, Дженифър Ийли и др.

16.45 "Суфражетка" - исторически, драма,
биографичен (Великобритания, Фран-
ция, 2015), в ролите: Кери Мълиган,
Ан-Мари Дъф, Хелена Бонъм Картър,
Бен Уишоу, Самюъл Уест, Брендън
Глийсън, Мерил Стрийп и др.

19.15 "Кунг-фу панда 2" - анимация, екшън,
приключенски (САЩ, 2011), режи-
сьор Дженифър Ю Нелсън

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Шефове гадняри 2" - комедия (САЩ,

2014), в ролите: Джейсън Бейтман,
Джейсън Съдекис, Чарли Дей, Джени-
фър Анистън, Кевин Спейси, Джейми
Фокс, Крис Пайн, Кристоф Валц и др.

23.15 "24 часа живот" - фантастика, трилър
(ЮАР, Китай, САЩ, 2017), в ролите:
Итън Хоук, Чин Шю, Пол Андерсън,
Рутгер Хауер, Тайрон Киоу, Натали
Болт, Лиъм Кънингам [14+]

01.15 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
еп.14, 15

03.15 "Краят на смяната" - екшън, кримина-
лен (САЩ, 2012), в ролите: Джейк
Джиленхол, Майкъл Пеня, Ана Кенд-
рик, Натали Мартинес и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 5
/п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

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

ра) - риалити
22.00 "Кошмари в кухнята" - риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 5
00.30 "Бегълци от бъдещето" - сериал
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

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

07.00 "Сърдечна поща" - романтична коме-
дия с уч. на Кели Мартин, Чад Уилет,
Патриша Айзък, Ронда Дент, Мати
Финокио и др.

08.50 "Двете майки на булката" - комедия с
уч. на Гейл О'Грейди, Бетси Бранд,
Даниела Бобадила, Джули Браун, Деб-
ра Уилсън, Каролин Хенеси и др. /п/

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

12.00 "Флорънс" - биографичен филм с уч.
на Мерил Стрийп, Хю Грант, Саймън
Хелбърг, Ребека Фъргюсън, Нина Ари-
анда, Алън Кордунър, Стенли Тоу-
сънд, Кристиан МакКей, Дейвид Хейг
и др. /п/

14.40 "Любов от пръв лай" - романтична
комедия с уч. на Яна Крамер, Кевин
МакГари, Наташа Бърнет, Анна ван
Хуфт и др.

16.30 "Чужденецът" - екшън с уч. на Джеки
Чан, Пиърс Броснан, Чарли Мърфи,
Кейти Лун, Руфъс Джоунс /п/

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

сериал, сезон 3
21.00 "Любовен рикошет" - романтична ко-

медия с уч. на Катрин Зита-Джоунс,
Джъстин Барта, Джон Шнайдър, Лин
Уитфилд, Кейт Дженингс Грант, Сам
Робардс и др.

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

00.00 "Сега или никога" - комедия с уч. на
Ромен Дюри, Клеман Сибони, Мария
Хурадо, Айса Майга, Ирина Солано

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 5 декември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 232

ВОДОРАВНО: "Маримани". "Алака". "До Радомир".
ДИН. Лопатар. Вин (Жак). "Ти". "Мока". Итаконат.
Тат. Детонатор. Радон. Поданик. Лимерик. Вара.
Рот (Филип). Кира. Анит. Па. Елора. Ара. Делово-
дител. Повик. Таван. Са. Анам. Раликор. Папатак.
Но. Ела. Ко (Жан). "Орисани". Ен (Ханс). Тарар.
Тас. Нан. ПАЛ. Дере. Илот. Кетон. Нина. Ада. Ло-
тонис. "Манон". Марон. Каватина.
ОТВЕСНО: "Радо мари Радо". А, Капела. Ропота-
мо. Евапоратор. Мирак. Детелина. "Алото". Мата-
дор. Локатор. Нон. Нада. Еников (Кирил). Мар
(Николай). Норит. Кирот (Ана). Китеник. Тим. Топ.
Радар. Сариса. Иванова (Мирела). Иван Асен. Ба-
рикада. Еталон. Ама. Нотара (Константин). Ени.
Ини. Ат. Лад. Нонанал. Ке (Матико). Алани. Кита-
ри. Ир. Соленодон. Манит. Катамаран. Тана.

Днес минималните темпе-
ратури ще се повишат слабо
и ще бъдат от около минус 3
до плюс 1-2 градуса. През де-
ня максималните стойности ще
бъдат от 3 до 8 градуса, но в
много райони ще се задържат
мъгли и ниски облаци и ще ос-
тава малко по-студено.

Според предварителните прогнози, в събота ще се появи
западен вятър и мъглите в голяма част от Дунавската равнина
ще се разсеят. В западните и югозападни райони на места ще
превали слаб дъжд.

Температурите ще се повишат и минималните ще са около
и над нулата, а дневните - от 5 до 10-12 градуса. Без същес-
твена промяна ще остане и времето в неделя.

bTV Action, 22.00 ч., "На живот и смърт" - екшън,
криминален, трилър, в ролите: Пол Уокър, Лорънс
Фишбърн, Оливия Уайлд, Джейсън Флеминг, Кийт
Карадийн, Жоаким де Алмейда, Джейкъб Варгас
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Отборът на Ботев (Пд)
се класира за 1/4-финалите
на турнира за Купата на
България, след като отстра-
ни Славия. "Канарчетата"
надделяха над столичния
си съперник с 2:1 под
снега в Овча купел. И
двата гола за победителите
вкара Тодор Неделев,
докато точен за домакини-
те бе резервата Калоян
Кръстев. Първото полувре-
ме определено бе за
гостите от Пловдив, които
успяха да реазлизират два
безответни гола, съответно
в 3-ата и 27-ата минути.

Възпитаниците на
Златомир Загорчич отгово-
риха подобаващо през
втората част и успяха да
намалят, но не и да дове-

Втородивизионният ЦСКА 1948 хвърли бомба, след
като елиминира Берое насред Стара Загора

Òîäîð Íåäåëåâ ïðàòè Áîòåâ (Ïä) íà 1/4-ôèíàë
çà Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ

Кирил Десподов
прави фурор с екипа
на Щурм (Грац). Изявите на
родния национал бяха
възнаградени, като той бе
номиниран сред петимата
най-добре представили се
футболисти в австрийската
Бундеслига. Бившият футбо-
лист на ЦСКА вкара три гола
през ноември - два на
Хартберг и един на ВСГ
Тирол, а също така се отчете
с три асистенции, като освен
в мачовете с головете си, то
Десподов подаде при
равенството на Щурм (Грац)
срещу Рапид (Виена) в
австрийската столица.

:

Íàêðàòêî

Втородиви-
зионният
ЦСКА 1948
сътвори
голямата
изненада
на 1/8-
финалите в
турнира за
Купата на
България

Хореографията на сектор "Г" на дербито между ЦСКА и Лудогорец (0:0)
в неделя получи европейско признание. Огненото шоу на феновете на
"червените" беше наредено на пето място в седмичната класация на
популярния ултрас сайт lagrinta.fr. Хореографията беше вдъхновена от
филма "Тъмният рицар" от 2008 г. В центъра беше огромно знаме, на
което беше изрисуван лошият герой Джокера и карта с фен на ЦСКА.

дат мача до продължения.
Втородивизионният

ЦСКА 1948 поднесе голя-
мата изненада в осмина-
финалите, отстранявайки
елитния Берое след побе-
да с 4:3 в Стара Загора.
"Червените" поведоха чрез
Васил Шопов още в
шестата минута. Веднага
след това Педро Еуженио
изравни. Последваха два
гола за ЦСКА 1948 на
Денислав Александров. В
добавеното време на
първата част Ерол Алкан
намали  - 3:2 за гостите. В
60-ата минута Шопов се
разписа за 4:2. Ибрахима
Конте върна едно попаде-
ние за заралии, но въпре-
ки разбъркванията до
края домакините така и не

успяха да изравнят.
Наставникът на Берое

Димитър Димитров - Херо
беше крайно разочарован
от изненадващото отпадане
от Купата на България.
"Причината за загубата?
Основно в нашите грешки.
Безобразно и обидно
поведение в защита. Не
мога да си го обясня.
Имаше и нюанси в съдийс-
твото, тъй като според мен
имаше чиста дузпа за нас
срещу Тоуба. Все пак ние
сме виновни, смешно при
4 гола допуснати гола на
наш терен срещу отбор от
Втора лига да се оправда-
ваме със съдията. През
зимата ще реагирам. Няма
никакво подценяване.
Става въпрос за ниво и

класа на отделни играчи,
които нямат необходимите
качества за Берое. Мартин
Камбуров беше изморен.
Той е на 40 години и е
трудно да възстанови за
два дни. Лично той ме
помоли да не почне, но е
на разположение да влезе,
ако се наложи, както и
стана. Чужденците, които
са тук, са перманентно
контузени. Нямам предста-
ва какво им е. Наложи се
Виктор Генев да влиза

нападател в края на мача.
Той е централен защитник,
а го пуснахме да играе
център нападател", комен-
тира Херо.

Шампионът Лудогорец
спечели с класическото
3:0 гостуването си на
Септември (София) и
очаквано се класира на
1/4-финалите за Купата на
България. Точни за успеха
в София бяха Козмин
Моци, Якуб Швиерчок и
Мавис Чибота. ç

Тежко наказание получи
Локомотив (Сф)
заради инцидента след мача
с Хебър, когато фенове на
"железничарите" нахлуха във
ВИП ложата и нападнаха
хора от ръководството на
пазарджишкия клуб. Дис-
циплинарната комисия
отсъди шест мача наказание
без публика за Локомотив,
а освен това клубът е
глобен и с имуществена
санкция в размер на 3750
лева.
Волейболистите
на Левски
отстраниха ЦСКА
след 3:2 гейма в двубой от
третия кръг на турнира за
Купата на България.


