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Вече са из кър пе ни 15 улици, а до края на ме сец май 
ще бъ дат ре мон ти ра ни още 26. Асфалтират се под
хо ди те към жи лищ ни те бло ко ве в кв. “Изгрев”, раз
ши ря ва се “си ня та зо на”, офор мят се 3 км от сеч ка от 
се ве ро за пад ния вход на града.

В цен тъ ра на гра да е из г ра ден нов пар кинг с 37 
места.

Досега ос нов но са ре мон ти ра ни 72 улици.
Усилено се ра бо ти за об но вя ва не то на гра да пре ди 

Свети Дух – праз ни ка на общината.■

Обновяват 
Монтана пре ди
Свети Дух

▲ Ремонтираната площадка пред 
блок № 7 в кв. "Изгрев".
СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Един ми ли он ле ва са пред ви де ни 
в бю дже та на община Монтана за 
ре монт на улиците

Елеонора ЦАНОВА
Пред паметника в 

сърцето на Враца ще бъде 
запален свещеният огън 
и ще се открият на 26 
май “Ботеви дни  2011”. 
Всяка година, отдавайки 
почит към героизма на 
Христо Ботев и неговите 
четници, към хилядите 
знайни и незнайни 
борци за свободата на 
Отечеството, градът под 
Околчица се превръща в 
туптящо сърце, изпълнено  
с преклонение, 
вълнение и възхищение.
След откриването 
на тържествата ще 
бъде отворена и 
Художествената галерия 
с изложбата “Земята на 
Ботев”. Наймасовата 
група походници и 

поклонници на Ботевия 
подвиг, която ще измине 
найславния път, 
отбелязван на картата на 
България, от Козлодуй 
до Околчица, ще тръгне 
изпратена с вълнение 
от врачани. За 15и път 
ще се проведе в тези 
дни и Националният 
литературен конкурс 
за стих и есе на тема 
“Живеем в земята 

на Ботев” и ще бъде 
представено поредното 
издание на литературния 
алманах “Околчица” . 
Националният рецитал 
конкурс, на който 
ще звучат стихове на 
Ботев и вълнуваща 
патриотична поезия и 
проза, за 49и път ще се 
състои и сега в рамките 
на “Ботеви дни 2011”. 
Уникалната акустика на 

найкрасивата българска 
пещера Леденика 
ще даде възможност 
за изключително 
съпреживяване 
с музиката в 
изпълнение на камерен 
оркестър “Враца” и 
Средношколски смесен 
хор при училище “Отец 
Паисий”. Ще има и 
литературно четене на 
български писатели, 
Ботевата публицистика 
ще дискутират младите, 
заедно с писателя 
Николай Петев. 
Изключителните 
момичета и момчета 
на Нешка Робева 
ще представят на 
врачани последната си 
постановка.
(Продължава на 3-а стр.)

▲Паметникът на Христо Ботев в центъра на 
Враца. СНИМКА: АРХИВ

Враца отново слави Ботев
и загиналите за свободата

Кулминацията на празниците ще 
бъде както винаги всенародното 
поклонение на втори юни на 
свещения връх Околчица, 
възпоменателният митинг и 
възстановка на последния бой на 
четата с турската потеря

Според ста тис ти ка та на Дирек-
ция “Български до ку мен ти за 

са мо лич ност” - МВР през лет ни те 
ме се ци и в края на го ди на та се очак-
ва съз да ва не на опаш ки от граж-
да ни пред ги ше та в Паспортните 
служби. Струпването на хо ра ще бъ-
де пре диз ви ка-
но от го ле мия 
брой лич ни до-
ку мен ти с из-
ти чащ срок на 
валидност.

През пос лед-
ни те ме се ци в 
гру па “Българ-
ски до ку мен ти за са мо лич ност” в 
ОДМВР-Монтана се наб лю да ва на-
ма ля ва не на чакащите, ко ито по да-
ват заявления. По та зи при чи на ОД 
МВР Монтана пре по ръч ва да не се 
из чак ва пос лед ния мо мент за под-
мя на на документите. Такива, ко ито 

из ти чат до края на 2011 година, мо-
гат да се под ме нят и сега.

По пос лед ни дан ни от края на ап-
рил 2011 г., с из ти чащ срок на ва лид-
ност през 2011 за об ласт Монтана са 
24 646 лич ни карти, 7 239 пас пор та 
и 6 486 сви де тел с т ва за уп рав ле ние 

на МПС.
Законът за 

бъл гар с ки те 
лич ни до ку мен-
ти пред виж-
да гло ба от 20 
лв. до 150 лв. 
за лицата, ко-
ито не по да ват 

за яв ле ние в срок до 30 дни за под-
мя на на лич на та кар та след из ти ча-
не на нейна та валидност. Същата 
гло ба за ся га и соб с т ве ни ци те на па-
спорти, ко ито не ги връ щат в Па-
спортна служ ба в три ме се чен срок 
след из ти ча не на ва лид нос т та им.■

ОД МВР – Монтана
при кан ва граж да ни те
да  под менят 
лич ни те си до ку мен ти
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Зелена светлина

Диана СИРАКОВА
Център за нас та ня ва не 

от се ме ен тип от к ри ми
нис тъ рът на тру да и со
ци ал на та по ли ти ка Тотю 
Младенов в Ново се ло – 
Видинско. 

В но во то жи ли ще ще 
жи ве ят 8 деца, из ве де
ни от мес т ния Дом за де
ца ли ше ни от ро ди тел с ка 
гри жа (ДДРЛГ). Тук де
ца та ще жи ве ят при ус ло
вия близ ки до до маш ни те 
и ще при до би ят умения, 

чрез ко ито по лес но да се 
адап ти рат в живота. 

Новият дет с ки дом се 
на ми ра в жи лищ ния блок 
в цен тъ ра на селото. 

Откритият от ми нис
тъ ра Център е част от 
ре ше ни ето за прес т рук
ту ри ра не  на ДДРЛГ в 
жи ли ща от се ме ен тип 
и е из г ра ден по про
ект на об щи на та по ОП 
„Развитие на чо веш ки те 
ре сур си”, съ фи нан си ран 
от Европейския со ци

ален фонд на ЕС. 
Водеща ор га ни за

ция по не го е сдру же ни
ето „Равен шанс за де ца 
в риск” – сдру же ние с 
нес то пан с ка цел. 

Партньор по про ек та е 
Община Ново село, оси
гу ри ла 40 000 ле ва за ре
али за ци ята му. Общата 
стойност на проек та е 
232 000 лв.

Още 8 де ца очак ват да 
бъ дат из ве де ни от ста
рия дом, с ко ето ще се 

фи на ли зи ра про це са по 
де ин с ти ту али за ция на 
бив ши те до мо ве за деца. 
В та зи връз ка ми нис тър 
Младенов се ан га жи ра 
да съ дейс т ва ак тив но за 
из г раж да не то и на вто ри 
по до бен цен тър в съ ща
та сграда. 

За въ веж да не то на 
оси гу ри те лен риск 
„Достойни ста ри ни” ми
нис тър Тотю Младенов 
каза, че те ма та ще бъ
де об съ де на до ме

сец на го лям фо рум с 
Националното сдру
же ние на общините, 
кме то ве те и дру ги 
институции. Идеята, 
чрез оси гу ри тел ни внос
ки да се зах ра ни фонд, 
кой то да по еме гри жа та 
за всич ки въз рас т ни са
мот ни хора, ко ито не са 
в със то яние да се гри жат 
за се бе си, е пос та вя на 
не вед нъж в пос лед ни
те 10 години. „Тъй ка то 
не мо жем да то ва рим по

ве че биз не са и хо ра та с 
до пъл ни тел ни оси гу ри
тел ни вноски, ще тър
сим дру ги ме ха низ ми и 
сред с т ва за из г раж да
не на но ви стар чес ки до
мо ве”  ка за министърът. 
Към по доб но стро ител
с т во ин вес ти тор с ки ин
те рес има про явен от 
Израел.

Покъс но съ щия ден 
Тотю Младенов по се
ти и стро ежа на Дунав 
мост2. ■

Нов дом за деца

Министър Тотю Младенов
от к ри цен тър от се ме ен тип  
за нас та ня ва не на деца

Четвъртият поред на
ци она лен ден на при
род ни те пар ко ве съб ра 
над 300 деца, учители, 
граждани, ту рис ти и при
яте ли на природен парк 
„Врачански балкан”. 
Инициативата бе офи
ци ал но от к ри та пред 
Природозащитен цен тър 
„Натура” от инж. Николай 
Ненчев – директор на 
ДПП „Врачански балкан”, 
и Ива Братанова, пред
с та ви тел на WWF. Над 
1,5 т отпа дъ ци бя ха съб
ра ни в от сеч ка та от про

хо да Вратцата до пе ще ра 
Леденика, ко ято е ед
на от найпо се ща ва ни
те за бе ле жи тел нос ти в 
региона. Пластмасови 
бутилки, гу ми от трак то
ри и автомобили, пъл ни 
чу ва ли със смет са част 
от "сък ро ви ща та", на ме
ре ни от участниците. В 
сравнение с ми на ло го
диш но то почистване, та
зи го ди на бя ха съб ра ни 
помал ко отпадъци, бла
го да ре ние на почес ти те 
ак ции за по чис т ва не и ма
со ви те ин фор ма ци он ни 

кампании. Разяснителни 
табели за вре да та от бок
лу ка бя ха пос та ве ни до 
три от найпо се ща ва ни те 
чешми, как то и до мес та, 
из пол з ва ни за не рег ла
мен ти ра ни сметища. 

Успоредно с ак ци
ята от Враца, по чис т ва не 
на пар ка бе ор га ни зи ра
но и от Своге, къ де то 20 
доброволци събраха 50 
чу ва ла от па дъ ци.

Денят прик лю чи със 
слън че во време, нас т ро
ение и много по да ръ ци 
от томболата, ор га ни зи
ра на от WWF, “Глобул”, 
Дирекция на природен 
парк „Врачански балкан” 
и природозащитен цен тър 
„Натура”. 

Дирекция на природен 
парк „Врачански балкан” 
бла го да ри на всич
ки учас т ни ци в ини ци
ати ва та и на ак тив но то 
учас тие на уче ни ци те от 
СОУ „Васил Кънчов”, 
СОУ „Христо Ботев”, ОУ 
„Васил Левски”, ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий”, 
СОУ „Отец Паисий”, 
ПМГ „Иван Ценов”, СОУ 
„Козма Тричков” и СОУ 
„Никола Войводов”.■

Над 1,5 т отпа дъ ци 
бя ха съб ра ни

в природен парк 
“Врачански балкан”

На 16 май МОСВ стар
ти ра кам па ни ята „Зелена 
България”, ко ято включ
ва връч ва не на бла го
дар с т ве ни при зо ве към 
бизнеса, об щи ни те и наг
ра да за найзе лен град в 
рам ки те на Националната 
кампания, фи нан си ра на 
от Оперативна прог ра ма 
“Околна сре да”.

Целта е да се на ло
жи разбирането, че при
ро да та  то ва сме ние 
и за да съ щес т ву ва
ме в хармония, тряб
ва да се гри жим за нея. 
Министерство на окол на
та сре да и во ди те на сър
ча ва вся ка ини ци ати ва в 
та зи посока.

Кампанията има три 
категории: за найзе
лен бизнес, за найак тив
на об щи на и за найзе лен 
град. Найдоб ри те пред
ло же ния ще бъ дат оп
ре де ле ни от не за ви си ма 
комисия, в ко ято са по ка
не ни за учас тие из вес т ни 
лич нос ти с яр ко при със т
вие в обществото.

Призовете за биз нес ор
га ни за ции ще бъ дат връ
че ни на Световния ден 
на окол на та сре да  5 
юни. Всяка мал ка или го
ля ма фирма, община, 
градска, квар тал на ор
га ни за ция  всеки, кой то 
е нап ра вил не що го ля
мо или малко, ед нок рат
но или в перспектива, 
от де лил е вре ме и сред
с т ва в гри жа за окол на та 
среда, не за ви си мо в как
ва об ласт – почистване, 
засаждане, лик ви ди ра
не на замърсявания, об ла
го ро дя ва не на раз лич ни 
райони, пол з ва не на ал
тер на тив ни из точ ни ци 
на енер гия и про из вод с т
во на продукти, ща дя щи 
природата, ре цик ли ра не 
или пов тор но из пол з ва не 
на материали, по ощ ря ва
не на ико но мия на хартия, 
во да или електроенергия, 
за паз ва не на жи во тин с

ки или рас ти те лен вид, 
от ва ря не на зе ле ни ра
бот ни места, е учас т
ник в кам па ни ята ”Зелена 
България” и по тен ци ален 
но си тел на бла го дар с т вен 
знак от Министерство на 
окол на та сре да и водите.

До 1 юни 2011 г. очак
ва ме пред ло же ни ята 
от стра на на бизнеса. 
Основният кри те рий при 
при съж да не на при зо
ве те „Зелена България” 
за биз не са ще бъде: 
идеята, фи нан си ра не
то и осъ щес т вя ва не то на 
инициативата, с ко ято 
учас т ва те в кампанията, 
да е из ця ло на ва ша та 
биз нес ком па ния или биз
нес организация.

Ако ва ша та ор га ни за
ция има ве че ре али зи ра ни 
инициативи, свър за ни с 
опаз ва не то на природата, 
мо же да ги из п ра ти те в 
текст, сним ки или ви део 
на адрес: greenbg@moew.

government.bg  с ко
пие до РИОСВ – Враца 
riosv_vr@mreal.net 

За по ве че информация: 
02/9406528 – Николай 
Цанков

На съ щия имейл очак
ва ме ре али зи ра ни те про
ек ти и ини ци ати ви от 
стра на на общините. 
Призовете за об щи ни
те ще бъ дат връ че ни на 
еже год на та сре ща на 
Националното сдру же ние 
на об щи ни те в България 
през юли, а при зът за 
найзе лен град ще се връ
чи на съв мес т на це ре мо
ния с Дарик ра дио през 
декември.

Да си зе лен оз на ча ва 
да мис лиш за природата, 
за бъ де ще то и за всич ки 
око ло теб. Всеки от нас 
е зна чим и зас лу жа ва да 
жи вее и ра бо ти в чис та и 
здра вос лов на среда.

Да си зе лен  това е пог
лед в ут реш ния свят.■

Да си зелен -
това е пог лед в 
ут реш ния свят

● МОСВ наг раж да ва фирми,
об щи ни и градове, ко ито 
мис лят “в зе ле но”.
● Благодарствените при зо ве за 
биз несор га ни за ции ще бъ дат 
връ че ни на Световния ден на 
окол на та сре да - 5 юни

Велизар Николов Илиев, мениджър
3400 Монтана, х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67
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Доцент доктор Трифон Михайлов е 
роден на 13.II.1928 г. Четири години 
живее и учи в града (19421946). 
Завършва средното си образование с 
отличен – 5,82, втори по успех от двата 
випуска (VIII и VII клас). От 1947 до 
1952 година следва медицина в София.

По собствено желание, а не по 
разпределение, идва за млад лекар в 
родния си край – Михайловград. Става 
младши лекар в Околийската болница 
“Др Стамен Илиев”. Тук работи 
четири години във Вътрешно отделение 
и Тубдиспансера. Става заместник 
главен лекар на болницата. Като 
такъв разширява (на трудови начала) 
болничната дейност, изгражда цял нов 
болничен корпус (на два етажа), който 
дълги години бе ползван за зъболечение 
и ХЕИ.

Тук (в Михайловград) той започва 
своите проучвания върху загадъчната 
Балканска ендемична болест. Негово 
поле на изследвания са селата Живовци, 
Николово, Белотинци и др., чието 
население наймного страдало от тази 
болест.

След спечелване на конкурс (1959 
г.), постъпва на работа в Медицинската 
академия като асистентпреподавател 
в катедрата на академик Алекси 
Пухлев. Специализира вътрешни 
болести, нефрология и кардиология в 
София, Женева и Москва. Избиран е 
за извънреден асистент в клиниката на 
проф. Жорж Бикел. Бил е в Женева и 
преподавател в Медицинския факултет 
в гр. Оран, Алжир.

В Сахара попада на непозната болест 
в човешката патология, откритие, 
което швейцарското медицинско 
списание “Журнал дьо женетик юмен” 
и поконкретно световноизвестният 
професор Жан Бернар го популяризира 
охотно.

Връщайки се в България, доктор 
Трифон Михайлов отново насочва 
вниманието си към БЕН.

Противно на официалното 
становище, че ендемичният нефрит 
се дължи на външни фактори на 
околната среда – почва, вода, тежки 
метали, лъчева радиация и инфекции, 

др Михайлов търси и намира тези 
причини във вътрешни, генетично
наследствени фактори. За тази цел в 
продължение на повече от 5 години, 
в почивните си дни и годишните 
си отпуски (без командировъчни и 
субсидии), той работи на “терена” 
в ендемичния район, като проучва 
болните фамилии в 5 михайловградски 
и 25 врачански села. Съставя 
родословните дървета на повече от 400 
фамилии, с над 30 000 техни членове. 
На основата на тези изследвания 
през 1981 г. защитава дисертация и 
става доктор на медицинските науки. 
Благодарение на неговото откритие 
се спират започналите изследвания на 
ендемичните села в двата окръга, както 
беше вече станало със село Караш, 
Врачанско. По този начин бяха спестени 
над 6 милиона лева на държавата.

След избирането му за доцент 
Трифон Михайлов не остава в тихите 
академични среди, а отново идва да 
работи на родна земя – “на терена” 
– при самите болни, като оглавява 
Клиниката по нефрология в болницата 
във Враца. Само за няколко години 
той преобразява клиниката: въвежда 
нови диагностични и лечебни методи; 
въвежда конкурсното начало при 
подбора на кадрите; организира четири 
научни конференции с международно 
участие.

Доцент Трифон Михайлов е изграден 
клиницист, преподавател и учен. 
Той е многопрофилен специалист, 
каквито са малко у нас. Има над 100 
научни публикации в областта на 
вътрешната медицина, нефрологията, 
кардиологията, хематологията и др. За 
него видният наш учен проф. Христо 
Куманов – ръководител на Катедра по 
урология и републикански специалист, 
казва: “Доц. Трифон Михайлов е 
един от нашите изтъкнати учени, 
преподаватели, нефролози с голяма 
общомедицинска и нефрологична 
квалификация. Резултатите от неговите 
проучвания относно наследствения 
характер на тази загадъчна болест – 
Балканската ендемична нефропатия 
– разпространена у нас, в Югославия 

и Румъния, промениха коренно 
представите ни за нея. Доц. Михайлов 
представя достойно нашата наука 
на международни форуми по този 
проблем.”

А друг наш известен учен – проф. 
Иван Черноземски, дава висока оценка 
на ръководената от доц. др Михайлов 
преди години Врачанска клиника по 
нефрология. Той говори за нея като 
за голямо национално завоевание 
за престижа на нашата страна пред 
Световната здравна организация.

Висока оценка на доц. Михайлов дава 
и проф. Георги Маждраков, основател 
и патриарх на нефрологичната 
наука в България. Той казва: “Доц. 
др Михайлов е един от малкото 
специалисти в областта на Балканската 
ендемична нефропатия и много добре 

ни представя на международни научни 
срещи и симпозиуми по тези въпроси.”

Доцент др Трифон Михайлов е 
активен общественик и културен деец в 
село Сумер и община Монтана, краевед 
и историк. 

Над 70 години е деен участник в 
читалищната самодейност в Сумер. 
В момента е под печат книгата му 
“Времена” – една богата историческа и 
краеведческа хроника за село Сумер и 
родния му край Монтана.

А със своята докторска дисертация 
от 1981 г. за причините на Балканския 
ендемичен нефрит доцент доктор 
Трифон п.Михайлов прослави града ни, 
родния ни край и спаси десетки села от 
изселване от Врачанско и Монтанско, 
отърва държавата ни от милиони 
излишни харчове.■

Доц. Трифон Михайлов номиниран 
за почетен гражданин на Монтана

(Продължение от 1-а стр.)
След възпоменателната 

панихида в храма 
“Свето Вознесение”, 
на тържествено 
заседание на Общинския 
съвет ще бъдат 
обявени имената на 
тазгодишните носители 
на Наградата на Враца, 
на Международната и 
Националната Ботевска 
награда за литература. 

Навръх първи 

юни, с участието на 
държавници и политици, 
ще се проведе митинг
заря в памет Войводата 
и неговите четници, 
на загиналите за 
свободата на България. 
Мълчаливата местност 
Йолковица във 
Врачанския балкан, с 
огромния гранитен къс 
и надписа “Сбъдна се 
пророчеството твое. Жив 
си ти!” на Багряна, ще 

посрещне поклонници 
пред скръбното място на 
гибелта на Ботев. 

Кулминацията 
на празниците ще 
бъде както винаги 
всенародното 
поклонение на втори 
юни на свещения 
връх Околчица, 
възпоменателният 
митинг и възстановка на 
последния бой на четата 
с турската потеря.■

Враца отново ...

ГПЧЕ “Петър Богдан” – Монтана, 
от п раз ну ва по ред ния си успех. 
Учениците от гим на зи ята за щи ти ха 
най-ви со ко ни во от Европейската ези-
ко ва рам ка – С1, и по лу чи ха сво ята 
ези ко ва диплома, ко ято е и пър ва-
та им сту ден т с ка книж ка за ву зо ве-
те в Германия. 
Петима от тях 
пос тиг на ха мак-
си му ма от 24 
точ ки за пис ме-
на комуникация: 
Александра 
Димитрова, Александра Георгиева, 
Михаела Митова, Снежана Спасова 
и Лора Захариева. В крайно то об що 
кла си ра не от пис ме ния и ус т ния из-
пит три ма се доб ли жи ха до мак си му-
ма от 90 точки: Михаела Митова – 87, 
Христо Лилкин – 86, и Александра 

Георгиева – 85 точки.
Досега 238 уче ни ци са по лу чи ли 

прес тиж ния сер ти фи кат по про ект от 
2000 г.  от об що 23 ези ко ви гимназии, 
ко ито ра бо тят по проекта.

Двадесет и три ма по лу ча ват 
документа, бла го да ре ние на сил на-

та ан га жи ра ност на 
тех ни те пре по да-
ва те ли и уси ли ята 
на са ми те ученици, 
съ що и на по мощ-
та на кон сул тан-
т с кия от дел по 

нем с ки език. 
На праз нен с т во то бя ха из ка за-

ни бла го дар нос ти на всич ки тези, ко-
ито имат зас лу га в под го тов ка та им 
и им бе ше по же лан по пъ тен вя тър и 
ус пе хи в бъ де щи те им начинания.■ 
Слово плюс

23-ма от ГПЧЕ
с нем с ка ези ко ва 
дип ло ма

ДОЦ. Д-Р ТРИФОН МИХАЙЛОВ

Ансамбъл за народни танци и 
песни „Дунав” участва в преглед на 
професионалните ансамбли в България, 
провел се в периода 1320 май в 
Пазарджик. 

Видинските танцьори и певци 
представиха за пореден път по 
неповторим начин местния фолклор 
пред участници от цялата страна. 
На концерта им на 18 май присъства 
лично кметът на община Видин. 
Ръководителят на „Дунав” подчерта, че 
за професионалистите тази подкрепа 

е била стимул за още подобро 
представяне. 

Веднага след завръщането си 
професионалистите започват тежка 
подготовка за юбилейния концерт „40 
години Ансамбъл „Дунав”, който ще 
се проведе на  3 юни от 19.00 часа 
в Драматичен театър Видин. Тогава  
ще бъде представена специална 
програма от найдобрите изпълнения 
през десетилетията, съобщиха от 
отдел "Връзки с обществеността" на 
общината. ■Слово плюс

Ансамбъл "Дунав"
участва в национална 
фолклорна среща
Видинските изпълнители подготвят юбилеен концерт
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Росица ТОДОРОВА 
Руски уче ни за пръв път про ве до ха 

експеримент, кой то доказа, че ос нов ни
ят прин цип на дейс т ви ето на ген но мо
ди фи ци ра ни те про дук ти е „заб ра на та за 
раз м но жа ва не” на след ва щи те по ко ле
ния млекопитаещи. Този ефект от ГМ
рас те ния очак ва един от найбо га ти те 
хо ра на пла не та та соб с т ве ни кът на ком
па ни ята Майкрософт Бил Гейтс, кой то 
ве че за поч на бор ба та сре щу уве ли ча ва
не то на на се ле ни ето на земята. Днес об
щес т во то на ми ли ар де ри те под фор ма та 
на бла гот во ри тел ност хвър ля ГМ„бом
би” сре щу на ро ди те от Африка и Азия.

В на ча ло то на 90те го ди ни в 
Никарагуа, Мексико и Филипините из
бух на стран на епидемия, при чи ни те за 
ко ято уче ни те та ка и не откриха. Здрави 
и мла ди же ни за поч на ли да абор ти рат 
на 2рия – 3ия ме сец от бременността. 
Повторните опи ти за за че ва не за вър ш
ва ли по съ щия начин, впос лед с т вие же
ни те раз ви ва ли безплодие. Медиците 
се ви де ли в чудо. Единственото об
що при всич ки за бо ле ли жер т
ви било, че би ли вак си ни ра ни сре щу 
тетанус. Ваксинирането би ло из вър ше
но под еги да та на Световната здрав на 
организация, а па ри те оси гу рил фи нан
со ви ят маг нат Рокфелер.

Ваксината сре щу заб ре ме ня ва не
Добрите на ме ре ния би ли налице, но 

ри мока то ли чес ка та ор га ни за ция Comite 
Pro Vida със се да ли ще в Мексико ре ши
ла да про ве ри ам пу ли те с вак си на та и 
от к ри ла не що страшно. В тях се съ дър
жал хо ри они чес ки ят го на дот ро пин на 
чо ве ка (ХГЧ), кой то сам по се бе си е ес
тес т вен хормон, не об хо дим за под дър
жа не на бременността. 

Но как хор мо нът се ока зал във 
ваксините? Пона та тъш ни ят ана лиз 
хвър лил уче ни те в шок: съ че та ва не то на 
въз бу ди те ля на те та ну са с ХГЧ сти му
ли ра ло фор ми ра не то на ан ти те ла сре щу 
хор мо на и в ре зул тат на то зи про цес же
на та не мо же ла да из нос ва плода. С ед
на ду ма вак си на та би ла скри та фор ма 
на аборт. Обществото на ми ли ар де ри
те би ло за ин те ре су ва но в те зи стра ни да 
нас тъ пи де мог раф с ки срив.

Когато за го во рът на ми ли ар де
ра Дейвид Рокфелер и не го вия фонд 
със Световната здрав на ор га ни за ция 
бил разкрит, в дейс т вие влез ли ген но
об ра бо те ни те организми. В Зимбабве 
и Гвинея се слу чи ло съ що то ка то в 
Никарагуа, Мексико и Филипините. 
Този път се оказало, че пос т ра да ли
те же ни би ли прис т рас те ни към кон
сер ви ра на та ца ре ви ца (ко ято би ла 
генномодифицирана). Тогава се за го
во ри ло за биотероризма, за раз ру ши
тел но то вли яние на ген но об ра бо те ни те 
ор га низ ми вър ху здра ве то на чо ве ка и 
поспе ци ал но вър ху реп ро дук тив ни те 
въз мож нос ти на же ни те от стра ни те в 
тре тия свят.

Генът-тер ми на тор
Световните маг на ти в САЩ, Япония, 

Канада и Евросъюза са заг ри же ни от 
не дос ти га на при род ни ресурси. В ООН 
съ щес т ву ва офи ци ален документ, в кой
то на се ле ни ето на пла не та та е раз де
ле но на три вида: ос нов но на се ле ние 
– зла тен милиард; по лу ос нов но на се ле
ние – хо ра от сред но то звено, не дос та
тъч но оси гу ре ни с при род ни ресурси; и 
спо ма га тел но на се ле ние – на се ле ни ето 
от раз ви ва щи те се страни,  в то зи раз
ред вли за и Русия. Последният вид на
се ле ние – а то ва са пет ми ли ар да души, 
тряб ва да бъ де из т ре бе но ка то плевел. 
Митч Хайн, пре зи ден тът на би отех но
ло гич на та ком па ния “Епицит”, раз к ри 
един от ме ха низ ми те на чу до вищ на
та прог ра ма на Гейтс и Рокфелер. Той 
твърди, че са взе ти ан ти те ла от же ни с 
ед но ряд ко заболяване, из вес т но ка то 
имун но безплодие; от тях би ли съз да
де ни гени, ко ито ре гу ли рат про из вод с
т во то на ан ти те ла та на безплодието; с 
по мощ та на ген но то ин же нер с т во те зи 
ге ни би ли вгра де ни в ге но ма на обик но
ве ни те ца ре вич ни се ме на (ко ето всъщ
ност е про цес на ген но модифициране), 
ко ито се из на сят в стра ни от тре тия 
свят. Така аф ри кан ци те със соб с т ве ни
те си ръ це се ели ген но мо ди фи ци ра на
та ца ре ви ца уби ец с вгра де на та в нея 
скри та контрацепция, ко ято пре диз вик
ва ла без п ло дие при же ни те на Черния 
континент.

В Русия е заб ра не но от г леж да не то на 
ГМО, но е раз ре ше на  упот ре ба та на 
пет тран с ген ни кул ту ри  – цвекло, ца
ре ви ца та МОН 810, от ко ято се от ка за
ха в Европа, соя, кар то фи и ориз. Засега 
не съ щес т ву ва офи ци ал но зак лю че
ние на ек с пер ти за па губ но то вли яние 
на ГМО вър ху човека. Институтът по 
би оло гия “Н. К. Колцов” към Руската 
ака де мия на на уки те и об що на ци онал
на та Асоциация за ге не тич на бе зо пас
ност за пръв път про ве до ха не за ви сим 
експеримент. Цяла го ди на гри за чи би
ли хра не ни с тран с ген на соя. Този 
со ев шрот се из пол з ва ши ро ко за хра
не не на сел с кос то пан с ки те животни. 
Гризачите изос та на ли в раз ви ти ето си 
и сил но би ли на ма ле ни реп ро дук тив ни
те им функции, тре то то по ко ле ние въ
об ще ня ма ло потомство. Това означава, 
че ГМхра ни те пре диз вик ват ево лю ци
онен зас той и дег ра да ция на видовете. 
Изследователите за бе ля за ли още един 
факт: ус т на та ку хи на на гри за чи те се 
окосмила.

Отрова в чи ни ята
Ние сме това, ко ето ядем! Тази ми съл 

на Хипократ е ста ра кол ко то света, но 
из к лю чи тел но актуална, осо бе но днес. 
Постепенно хра на та ни се прев ръ ща в 
отрова, а ние  в от ро ве ни бав но уми ра
щи същества. Огромното ко ли чес т во 
химикали, ко ито изяж да един сред нос
та тис ти чес ки чо век за ед на година, за

ед но с рибата, месото, пло до ве те и 
зеленчуците, а по ня ко га и вмес то тях... 
са неописуеми.

С апе тит хап ва ме оцветители, 
емулгатори, уплътнители, сгъс ти те ли и 
усил ва те ли на вкуса, за що то из кус т ве
на та хра на на вкус поч ти не се от ли ча ва 
от натуралната, а ня кои хо ра твърдят, че 
син те тич на та хра на до ри е и повкусна. 
Специалисти посочват, че бульо нът 
на куб че та и чип со ве те ни пра вят хра
ни тел ни нар ко ма ни и пре диз вик ват 
зависимост. Съвременната хра на чес
то се гот ви не от гот ва чи те в кухните, а 
от хи ми ци те в лабораториите. Печеното 
свин с ко или пъстървата, сосовете, кет
чу пи те и пр. мо же лес но да се за ме нят 
с на бор от аро ма ти за то ри и оцветители. 
Химиците тех но ло зи мо гат да нап ра
вят от сли ви те  прас ко ви и вишни, от 
кайси ята  круша, а от кру ша та  манго.

Маргарините – най-опас ни
Трансмазнините са рас ти тел ни 

мазнини, ко ито са пре ве де ни в твър до 
състояние. Те се по лу ча ват чрез до ба вя
не то на ато ми во до род към не на си те ни
те двой ни връз ки в рас ти тел ни те масла. 
Този про цес се на ри ча хидрогенизация, 
т.е. тер ми ни те тран с маз ни ни и хид ро
ге ни зи ра ни маз ни ни  оз на ча ват ед но и 
също. 

Трансмазнините са найвред ни
те и найопас ни те маз ни ни от всич ки 
съществуващи. Наймно го тран с маз ни
ни съ дър жа маргаринът. Но до ри да не 
ку пу ва те маргарин, не сте зас т ра хо ва
ни сре щу тях, за що то те се съ дър жат в 
мно го дру ги продукти, ко ито ние все
ки ден употребяваме. Опасността от те
зи маз ни ни за чо ве ка ид ва от факта, 
че те не са съз да де ни от природата, а 
от чо ве ка в лабораториите. За съ жа ле
ние организмът, и поточ но хра нос ми
ла тел на та система, не мо же да раз ли чи 
из кус т ве ни те от ров ни тран с маз ни ки се
ли ни от на ту рал ни те мас т ни киселини. 
Затова хид ро ге ни зи ра ни те маз ни ни се 
про мък ват от хра на та в кръвотока. Има 
не ос по ри ми доказателства, че тран с
маз ни ни те са при чи на за сър деч носъ
до ви заболявания, диабет, зат лъс тя ва не 
и на ру ша ва не на ли пид ния обмен, он
ко ло гич ни заболявания, бо лес ти на 
чер ния дроб, нер в на та сис те ма и пр. 
Трансмазнините пре диз вик ват ис хе мич
на бо лест на сърцето, а то ва зна чи ин
фар к ти и инсулти; на ру ша ват сър деч ния 
ри тъм и сгъс тя ват кръвта.■

От в. “Словото днес”,
бр. 14/12.05.2011 г.

Химикалите
в хра ни те
Захаринът (Е 954) е син те зи ран през 

1879 г. от рус кия емиг рант Фалберг. 
Той е  раз ре шен във всич ки дър жа-
ви със за бе леж ка та “Предизвиква рак 
у ла бо ра тор ни жи вот ни”. Днес за ха-
ри нът е най-по пу ляр на та “хи ми чес ка 
за хар” в света. Забранена е упот ре ба-
та му в Канада и СССР още през 70-
те го ди ни на ми на лия век. При опи ти 
с жи вот ни пре диз вик ва ла рак на пи-
коч ния мехур. Захаринът е по-сла дък 
от за хар та 300-500 пъти; про из веж да 
се във вид на таблетки; пре по ръ ка та е 
да се упот ре бя ва не по ве че от че ти ри 
пъ ти на ден. Според ек с пе ри мен тал-
ни дан ни в го ле ми ко ли чес т ва за ха ри-
нът мо же да сти му ли ра об ра зу ва не то 
на тумори. Със за ха рин се под с лаж-
да го ля ма част от въз рас т но то на се-
ле ние на земята. Много хо ра до ри 
не подозират, че ежед нев но по лу ча-
ват до пъл ни тел но ко ли чес т во от то ва 
вещество. Захарин се съ дър жа още в 
сладоледа, кремовете, же ла ти но ви те 
де сер ти и слад кар с ки изделия.

Цикламатът (Е 952)  Употребата 
му е раз ре ше на са мо в 50 стра ни в 
света. От 1969 г. е заб ра нен в САЩ, 
Франция, Великобритания и др. стра-
ни за ра ди подозрение, че пре диз вик ва 
бъб реч на недостатъчност. Препаратът 
съ дър жа нат ри еви и ка ли еви со ли на 
цик ла мо ва та киселина, т.е. цикламати. 
Медици обя ви ха цик ла ма та за кан-
це ро ген и бав но дейс т ва ща отрова. 
Специалисти днес  пре по ръч ват да не 
го из пол з ват бре мен ни жени, де ца и 
хо ра с бъб реч на недостатъчност. При 
диабет, зат лъс тя ва не и сър деч но-съ-
до ви за бо ля ва ния цик ла ма тът тряб ва 
да се ограничава. Ако го упот ре бя ва те 
често, са въз мож ни кож ни алер гич ни 
реакции. Цикламатът не се раз ру ша ва 
в про це са на при гот вя не то на храната.

Акриламид. Много продукти, ко-
ито упот ре бя ваме редовно, съ дър-
жат опас на та от ро ва акриламид. 
Това е амид на ак ри ло ва та ки се ли-
на – из пол з ва се за из ра бот ва не-
то на пластмаси, лепила, хар тия и 
козметика, как то и за ук реп ва не на 
ди ги и тунели. Опасен кон це ро ген и 
мутаген, кой то се образува в храните, 
бо га ти на въглехидрати, по вре ме на 
тер мо об ра бот ка та им в про миш ле-
ния процес. Акриламидът се съ дър жа 
в т. нар. "фаст-фуд": су хи те за кус ки и 
крерите, ца ре вич ни те пръ чи ци и шо-
ко ла до ви те бисквити, пър же но то пи ле 
и хамбургерите, фас тъ че но то масло, 
пу кан ки те и мюслито. Доказано е, че 
в оп ре де ле ни до зи той е ток си чен за 
нер в на та сис те ма и на животните, и на 
човека. Пре диз вик ва рак у животните

Кал ци еви ят про пи онат – Е 282, до-
ба вян в хля ба ка то консервант, мо-
же да до ве де до сил ни ко ле ба ния в 
настроението, на ру ша ва не на съ ня и 
кон цен т ра ци ята на вни ма ни ето при 
децата. 

Най-по пу ляр ни те га зи ра ни на пит ки 
съ дър жат фос фо ро ор га нич ни

съединения, ко ито от ми ват кал ция 
от ор га низ ма и во дят до ор то пе дич-
ни патологии, нап ри мер остеопороза.■

Какво е прави светът
по от но ше ние на ГМО

1. Индия от ка за да приеме ху ма ни тар на 
по мощ (хра ни тел ни про дук ти) от САЩ на 
стойност $100 млн. годишно.

2. Китай заб ра ни да се про да ват 
генномодифицирани хра ни на вътрешния 
пазар, но про из веж да и из на ся в чужбина.

3. ГМ-про дук ти не упот ре бя ват в 
Словения, Австрия, Гърция, Франция, 
Люксембург, Великобритания.

4. Във Великобритания са за дъл же-
ни да мар ки рат продуктите, ако съ дър-
жат ГМО, мар ки ра не то е за дъл жи тел но и 
в ме ню та та  на ресторантите.

5. Италия не ку пу ва тран с ген ни семена.

Пр
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ас ГМО - но ви ят
фа ши зъ м 
През XXI век много съп ру жес ки двой ки 
ня ма да мо гат да имат потомство или
ще раждат ум с т ве но изоставащи деца

1. Ако на ети ке та пи ше “с вкус на...”, 
про дук тът съ дър жа ароматизатори, вку-
со ви за мес ти те ли  и др. хи ми чес ки 
добавки.

2. Ако в съ дър жанието пише са мо 
“аро ма ти за тор”, без уточ-
не ни ето “на ту ра лен”, зна-
чи той е из кус т вен. Не 
купувайте. В ня кои ев ро-
пейс ки стра ни из кус т ве-
ни те аро ма ти за то ри са 
забранени, за що то про во-
ки рат бо лес ти на чер ния дроб.

3. Ако в про дук та се съ дър жат до бав-
ки те: Е 121, Е 123, Е 216, Е 217, Е 240 
и Е 425, не купувайте. Те са заб ра не-
ни в мно го стра ни по света, защото е 
доказано, че усил ват рас те жа на ра ко-
ви те клетки. Но те и до се га се сре щат в 

шо ко ла до ви те блокчета, пастетите, бър-
зи те су пи и куб че та та бульон.

4. Ако на ети ке та пише, че про дук-
тът съ дър жа нат ри ев глутамат, нат ри ев 
гуанилат, Е 621, Е 627 или Е 631 – зна чи 

в него има хи ми чен усил ва-
тел на вкуса.

 Често про из во ди те лят 
скри ва нат ри евия глу та-
мат под име то “усил ва тел 
на вку са”, “по доб ри тел на 
вку са”, “вку со аро мат на до-

бав ка”. 
В чуж дес т ран ни те про дук ти нат ри еви-

ят глу та мат е оз на чен ка то MSG.
5. Ако на опа ков ка та е из пи сан ко-

дът Е 951, зна чи в про дук та е до ба вен 
аспартам, Е 954 – захарин, под мар ки-
ров ка та Е 952 – се крие цикламатът.

Как да ги 
познаем

▲ Протест срещу ГМО в София. СНИМКА: АРХИВ


