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Не искаме ГМО!

поред статистиката на ДирекС
ция “Български документи за
самоличност” - МВР през летните

месеци и в края на годината се очак
ва създаване на опашки от граж
дани пред гишета в Паспортните
служби. Струпването на хора ще бъ
де предизвика
но от големия
брой лични до
кументи с из
тичащ срок на
валидност.
През послед
ните месеци в
група “Български документи за самоличност” в
ОДМВР-Монтана се наблюдава на
маляване на чакащите, които пода
ват заявления. По тази причина ОД
МВР Монтана препоръчва да не се
изчаква последния момент за под
мяна на документите. Такива, които

изтичат до края на 2011 година, мо
гат да се подменят и сега.
По последни данни от края на ап
рил 2011 г., с изтичащ срок на валид
ност през 2011 за област Монтана са
24 646 лични карти, 7 239 паспорта
и 6 486 свидетелства за управление
на МПС.
Законът за
българските
лични докумен
ти предвиж
да глоба от 20
лв. до 150 лв.
за лицата, ко
ито не подават
заявление в срок до 30 дни за под
мяна на личната карта след изтича
не на нейната валидност. Същата
глоба засяга и собствениците на паспорти, които не ги връщат в Паспортна служба в тримесечен срок
след изтичане на валидностт а им.■

ОД МВР – Монтана
приканва гражданите
да подменят
личните си документи
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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Обновяват
Монтана преди
Свети Дух
Един милион лева са предвидени
в бюджета на община Монтана за
ремонт на улиците

Вече са изкърпени 15 улици, а до края на месец май
ще бъдат ремонтирани още 26. Асфалтират се под
ходите към жилищните блокове в кв. “Изгрев”, раз
ширява се “синята зона”, оформят се 3 км отсечка от
северозападния вход на града.
В центъра на града е изгр аден нов паркинг с 37
▲ Ремонтираната площадка пред
места.
блок № 7 в кв. "Изгрев".
Досега основно са ремонтирани 72 улици.
Усилено се работи за обновяването на града преди СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА
Свети Дух – празника на общината.■

Враца отново слави Ботев
и загиналите за свободата

Ботеви дни - 2011

Елеонора ЦАНОВА

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

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”. Най-масовата
група походници и

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
поклонници на Ботевия
подвиг, която ще измине
най-славния път,
отбелязван на картата на
България, от Козлодуй
до Околчица, ще тръгне
изпратена с вълнение
от врачани. За 15-и 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 рециталконкурс, на който
ще звучат стихове на
Ботев и вълнуваща
патриотична поезия и
проза, за 49-и път ще се
състои и сега в рамките
на “Ботеви дни 2011”.
Уникалната акустика на

най-красивата 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.)
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В Ново село, Видинско

Министър Тотю Младенов
откри център от семеен тип
за настаняване на деца

Нов дом за деца
Диана СИРАКОВА

Център за настаняване
от семеен тип откри ми
нистърът на труда и со
циалната политика Тотю
Младенов в Ново село –
Видинско.
В новото жилище ще
живеят 8 деца, изведе
ни от местния Дом за де
ца лишени от родителска
грижа (ДДРЛГ). Тук де
цата ще живеят при усло
вия близки до домашните
и ще придобият умения,

чрез които по лесно да се
адаптират в живота.
Новият детски дом се
намира в жилищния блок
в центъра на селото.
Откритият от минис
търа Център е част от
решението за преструк
туриране на ДДРЛГ в
жилища от семеен тип
и е изгр
 аден по про
ект на общината по ОП
„Развитие на човешките
ресурси”, съфинансиран
от Европейския соци

ален фонд на ЕС.
Водеща организа
ция по него е сдружени
ето „Равен шанс за деца
в риск” – сдружение с
нестопанска цел.
Партньор по проекта е
Община Ново село, оси
гурила 40 000 лева за ре
ализацията му. Общата
стойност на проекта е
232 000 лв.
Още 8 деца очакват да
бъдат изведени от ста
рия дом, с което ще се

Над 1,5 т отпадъци
бяха събрани

в природен парк
“Врачански балкан”
кампании. Разяснителни
табели за вредата от бок
лука бяха поставени до
три от най-посещаваните
чешми, както и до места,
използвани за нерегла
ментирани сметища.
Успоредно с акци
ята от Враца, почистване
на парка бе организира
но и от Своге, където 20
доброволци събраха 50
чувала отпадъци.
Денят приключи със
слънчево време, настро
ение и много подаръци
от томболата, организи
рана от WWF, “Глобул”,
Дирекция на природен
Четвъртият поред на
хода Вратцата до пещера парк „Врачански балкан”
и природозащитен център
ционален ден на при
Леденика, която е ед
„Натура”.
родните паркове събра
на от най-посещавани
Дирекция на природен
над 300 деца, учители,
те забележителности в
парк „Врачански балкан”
граждани, туристи и при региона. Пластмасови
благодари на всич
ятели на природен парк
бутилки, гуми от тракто
ки участници в иници
„Врачански балкан”.
ри и автомобили, пълни
ативата и на активното
Инициативата бе офи
чували със смет са част
участие на учениците от
циално открита пред
от "съкровищата", наме
СОУ „Васил Кънчов”,
Природозащитен център
рени от участниците. В
СОУ „Христо Ботев”, ОУ
„Натура” от инж. Николай сравнение с миналого
„Васил Левски”, ОУ „Св.
Ненчев – директор на
дишното почистване, та
св. Кирил и Методий”,
ДПП „Врачански балкан”, зи година бяха събрани
СОУ „Отец Паисий”,
и Ива Братанова, пред
по-малко отпадъци, бла
ПМГ „Иван Ценов”, СОУ
ставител на WWF. Над
годарение на по-честите
1,5 т отпадъци бяха съб
акции за почистване и ма „Козма Тричков” и СОУ
„Никола Войводов”.■
рани в отсечката от про
совите информационни

финализира процеса по
деинституализация на
бившите домове за деца.
В тази връзка министър
Младенов се ангажира
да съдейства активно за
изграждането и на втори
подобен център в съща
та сграда.
За въвеждането на
осигурителен риск
„Достойни старини” ми
нистър Тотю Младенов
каза, че темата ще бъ
де обсъдена до ме

сец на голям форум с
Националното сдру
жение на общините,
кметовете и други
институции. Идеята,
чрез осигурителни внос
ки да се захрани фонд,
който да поеме грижата
за всички възрастни са
мотни хора, които не са
в състояние да се грижат
за себе си, е поставяна
не веднъж в последни
те 10 години. „Тъй като
не можем да товарим по

вече бизнеса и хората с
допълнителни осигури
телни вноски, ще тър
сим други механизми и
средства за изгражда
не на нови старчески до
мове” - каза министърът.
Към подобно строител
ство инвеститорски ин
терес има проявен от
Израел.
По-късно същия ден
Тотю Младенов посе
ти и строежа на Дунав
мост-2. ■

Зелена светлина
На 16 май МОСВ стар
тира кампанията „Зелена
България”, която включ
ва връчване на благо
дарствени призове към
бизнеса, общините и наг
рада за най-зелен град в
рамките на Националната
кампания, финансирана
от Оперативна програма
“Околна среда”.
Целта е да се нало
жи разбирането, че при
родата - това сме ние
и за да съществува
ме в хармония, тряб
ва да се грижим за нея.
Министерство на околна
та среда и водите насър
чава всяка инициатива в
тази посока.
Кампанията има три
категории: за най-зе
лен бизнес, за най-актив
на община и за най-зелен
град. Най-добрите пред
ложения ще бъдат оп
ределени от независима
комисия, в която са пока
нени за участие известни
личности с ярко присъст
вие в обществото.
Призовете за бизнес ор
ганизации ще бъдат връ
чени на Световния ден
на околната среда - 5
юни. Всяка малка или го
ляма фирма, община,
градска, квартална ор
ганизация - всеки, който
е направил нещо голя
мо или малко, еднократ
но или в перспектива,
отделил е време и сред
ства в грижа за околната
среда, независимо в как
ва област – почистване,
засаждане, ликвидира
не на замърсявания, обла
городяване на различни
райони, ползване на ал
тернативни източници
на енергия и производст
во на продукти, щадящи
природата, рециклиране
или повторно използване
на материали, поощрява
не на икономия на хартия,
вода или електроенергия,
запазване на животинс

Да си зелен това е поглед в
утрешния свят
● МОСВ награждава фирми,
общини и градове, които
мислят “в зелено”.
● Благодарствените призове за
бизнесорганизации ще бъдат
връчени на Световния ден на
околната среда - 5 юни
ки или растителен вид,
отваряне на зелени ра
ботни места, е участ
ник в кампанията ”Зелена
България” и потенциален
носител на благодарствен
знак от Министерство на
околната среда и водите.
До 1 юни 2011 г. очак
ваме предложенията
от страна на бизнеса.
Основният критерий при
присъждане на призо
вете „Зелена България”
за бизнеса ще бъде:
идеята, финансиране
то и осъществ яването на
инициативата, с която
участв ате в кампанията,
да е изцяло на вашата
бизнес компания или биз
нес организация.
Ако вашата организа
ция има вече реализирани
инициативи, свързани с
опазването на природата,
може да ги изпратите в
текст, снимки или видео
на адрес: greenbg@moew.

government.bg с ко
пие до РИОСВ – Враца
riosv_vr@m-real.net
За повече информация:
02/9406528 – Николай
Цанков
На същия имейл очак
ваме реализираните про
екти и инициативи от
страна на общините.
Призовете за общини
те ще бъдат връчени на
ежегодната среща на
Националното сдружение
на общините в България
през юли, а призът за
най-зелен град ще се връ
чи на съвместн
 а церемо
ния с Дарик радио през
декември.
Да си зелен означава
да мислиш за природата,
за бъдещето и за всички
около теб. Всеки от нас
е значим и заслужава да
живее и работи в чиста и
здравословна среда.
Да си зелен - това е пог
лед в утрешния свят.■

Велизар Николов Илиев, мениджър
3400 Монтана, х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67
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Доц. Трифон Михайлов номиниран
за почетен гражданин на Монтана
Доцент доктор Трифон Михайлов е
роден на 13.II.1928 г. Четири години
живее и учи в града (1942-1946).
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
“Д-р 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 най-много страдало от тази
болест.
След спечелване на конкурс (1959
г.), постъпва на работа в Медицинската
академия като асистент-преподавател
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 по-конкретно 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,

д-р Михайлов търси и намира тези
причини във вътрешни, генетичнонаследствени 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

ДОЦ. Д-Р ТРИФОН МИХАЙЛОВ

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. д-р 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.
д-р Михайлов е един от малкото
специалисти в областта на Балканската
ендемична нефропатия и много добре

ГПЧЕ “Петър Богдан” – Монтана,
отпразнува поредния си успех.
Учениците от гимназията защитиха
най-високо ниво от Европейската ези
кова рамка – С1, и получиха своята
езикова диплома, която е и първа
та им студентск а книжка за вузове
те в Германия.
Петима от тях
постигнаха мак
симума от 24
точки за писме
на комуникация:
Александра
Димитрова, Александра Георгиева,
Михаела Митова, Снежана Спасова
и Лора Захариева. В крайното общо
класиране от писмения и устн
 ия из
пит трима се доближиха до максиму
ма от 90 точки: Михаела Митова – 87,
Христо Лилкин – 86, и Александра

ни представя на международни научни
срещи и симпозиуми по тези въпроси.”
Доцент д-р 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.■
Георгиева – 85 точки.
Досега 238 ученици са получили
престижния сертификат по проект от
2000 г. от общо 23 езикови гимназии,
които работят по проекта.
Двадесет и трима получават
документа, благодарение на силна
та ангажираност на
техните препода
ватели и усилията
на самите ученици,
също и на помощ
та на консултан
тския отдел по
немски език.
На празненството бяха изказа
ни благодарности на всички тези, ко
ито имат заслуга в подготовката им
и им беше пожелан попътен вятър и
успехи в бъдещите им начинания.■
Слово плюс

23-ма от ГПЧЕ
с немска езикова
диплома

Ансамбъл "Дунав"
участва в национална
фолклорна среща
Видинските изпълнители подготвят юбилеен концерт
Ансамбъл за народни танци и
песни „Дунав” участва в преглед на
професионалните ансамбли в България,
провел се в периода 13-20 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 по-добро
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 най-добрите изпълнения
през десетилетията, съобщиха от
отдел "Връзки с обществеността" на
общината. ■Слово плюс

Враца отново ...
(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 митингзаря 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.■

Прочетохме за вас

Слово здраве
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ГМО - новият
фашизъм
През XXI век много съпружески двойки
няма да могат да имат потомство или
ще раждат умствено изоставащи деца

Росица ТОДОРОВА

Руски учени за пръв път проведоха
експеримент, който доказа, че основни
ят принцип на действието на генномо
дифицираните продукти е „забраната за
размн
 ожаване” на следващите поколе
ния млекопитаещи. Този ефект от ГМрастения очаква един от най-богатите
хора на планетата собственикът на ком
панията Майкрософт Бил Гейтс, който
вече започна борбата срещу увеличава
нето на населението на земята. Днес об
ществото на милиардерите под формата
на благотворителност хвърля ГМ-„бом
би” срещу народите от Африка и Азия.
В началото на 90-те години в
Никарагуа, Мексико и Филипините из
бухна странна епидемия, причините за
която учените така и не откриха. Здрави
и млади жени започнали да абортират
на 2-рия – 3-ия месец от бременността.
Повторните опити за зачеване завърш
вали по същия начин, впоследствие же
ните развивали безплодие. Медиците
се видели в чудо. Единственото об
що при всички заболели жерт
ви било, че били ваксинирани срещу
тетанус. Ваксинирането било извърше
но под егидата на Световната здравна
организация, а парите осигурил финан
совият магнат Рокфелер.

Ваксината срещу забременяване

Добрите намерения били налице, но
римокатолическата организация Comite
Pro Vida със седалище в Мексико реши
ла да провери ампулите с ваксината и
откр ила нещо страшно. В тях се съдър
жал хорионическият гонадотропин на
човека (ХГЧ), който сам по себе си е ес
тествен хормон, необходим за поддър
жане на бременността.
Но как хормонът се оказал във
ваксините? По-нататъшният анализ
хвърлил учените в шок: съчетаването на
възбудителя на тетануса с ХГЧ стиму
лирало формирането на антитела срещу
хормона и в резултат на този процес же
ната не можела да износва плода. С ед
на дума ваксината била скрита форма
на аборт. Обществото на милиардери
те било заинтересувано в тези страни да
настъпи демографски срив.
Когато заговорът на милиарде
ра Дейвид Рокфелер и неговия фонд
със Световната здравна организация
бил разкрит, в действие влезли генно
обработените организми. В Зимбабве
и Гвинея се случило същото като в
Никарагуа, Мексико и Филипините.
Този път се оказало, че пострадали
те жени били пристрастени към кон
сервираната царевица (която била
генномодифицирана). Тогава се заго
ворило за биотероризма, за разруши
телното влияние на геннообработените
организми върху здравето на човека и
по-специално върху репродуктивните
възможности на жените от страните в
третия свят.

Какво е прави светът
по отношение на ГМО
1. Индия отказа да приеме хуманитарна
помощ (хранителни продукти) от САЩ на
стойност $100 млн. годишно.
2. Китай забрани да се продават
генномодифицирани храни на вътрешния
пазар, но произвежда и изнася в чужбина.
3. ГМ-продукти не употребяват в
Словения, Австрия, Гърция, Франция,
Люксембург, Великобритания.
4. Във Великобритания са задълже
ни да маркират продуктите, ако съдър
жат ГМО, маркирането е задължително и
в менютата на ресторантите.
5. Италия не купува трансгенни семена.

Генът-терминатор

Световните магнати в САЩ, Япония,
Канада и Евросъюза са загрижени от
недостига на природни ресурси. В ООН
съществува официален документ, в кой
то населението на планетата е разде
лено на три вида: основно население
– златен милиард; полуосновно населе
ние – хора от средното звено, недоста
тъчно осигурени с природни ресурси; и
спомагателно население – населението
от развиващите се страни, в този раз
ред влиза и Русия. Последният вид на
селение – а това са пет милиарда души,
трябва да бъде изтребено като плевел.
Митч Хайн, президентът на биотехно
логичната компания “Епицит”, разкри
един от механизмите на чудовищна
та програма на Гейтс и Рокфелер. Той
твърди, че са взети антитела от жени с
едно рядко заболяване, известн
 о като
имунно безплодие; от тях били създа
дени гени, които регулират производс
твото на антителата на безплодието; с
помощта на генното инженерство тези
гени били вградени в генома на обикно
вените царевични семена (което всъщ
ност е процес на генно модифициране),
които се изнасят в страни от третия
свят. Така африканците със собств ени
те си ръце сеели генномодифицирана
та царевица убиец с вградената в нея
скрита контрацепция, която предизвик
вала безплодие при жените на Черния
континент.
В Русия е забранено отглеждането на
ГМО, но е разрешена употребата на
пет трансгенни култури – цвекло, ца
ревицата МОН 810, от която се отказа
ха в Европа, соя, картофи и ориз. Засега
не съществува официално заключе
ние на експ
 ерти за пагубното влияние
на ГМО върху човека. Институтът по
биология “Н. К. Колцов” към Руската
академия на науките и общонационал
ната Асоциация за генетична безопас
ност за пръв път проведоха независим
експеримент. Цяла година гризачи би
ли хранени с трансг енна соя. Този
соев шрот се използва широко за хра
нене на селскостопанските животни.
Гризачите изостанали в развитието си
и силно били намалени репродуктивни
те им функции, третото поколение въ
обще нямало потомство. Това означава,
че ГМ-храните предизвикват еволюци
онен застой и деградация на видовете.
Изследователите забелязали още един
факт: устната кухина на гризачите се
окосмила.

Отрова в чинията

Ние сме това, което ядем! Тази мисъл
на Хипократ е стара колкото света, но
изключително актуална, особено днес.
Постепенно храната ни се превръща в
отрова, а ние - в отровени бавноумира
щи същества. Огромното количество
химикали, които изяжда един среднос
татистически човек за една година, за
1. Ако на етикета пише “с вкус на...”,
продуктът съдържа ароматизатори, вку
сови заместители и др. химически
добавки.
2. Ако в съдържанието пише само
“ароматизатор”, без уточ
нението “натурален”, зна
чи той е изкуствен. Не
купувайте. В някои евро
пейски страни изкустве
ните ароматизатори са
забранени, защото прово
кират болести на черния дроб.
3. Ако в продукта се съдържат добав
ките: Е 121, Е 123, Е 216, Е 217, Е 240
и Е 425, не купувайте. Те са забране
ни в много страни по света, защото е
доказано, че усилват растежа на рако
вите клетки. Но те и досега се срещат в

▲ Протест срещу ГМО в София. СНИМКА: АРХИВ

едно с рибата, месото, плодовете и
зеленчуците, а понякога и вместо тях...
са неописуеми.
С апетит хапваме оцветители,
емулгатори, уплътнители, сгъстители и
усилватели на вкуса, защото изкустве
ната храна на вкус почти не се отличава
от натуралната, а някои хора твърдят, че
синтетичната храна дори е и по-вкусна.
Специалисти посочват, че бульонът
на кубчета и чипсовете ни правят хра
нителни наркомани и предизвикват
зависимост. Съвременната храна чес
то се готви не от готвачите в кухните, а
от химиците в лабораториите. Печеното
свинск о или пъстървата, сосовете, кет
чупите и пр. може лесно да се заменят
с набор от ароматизатори и оцветители.
Химиците технолози могат да напра
вят от сливите - праскови и вишни, от
кайсията - круша, а от крушата - манго.

Маргарините – най-опасни

Трансмазнините са растителни
мазнини, които са преведени в твърдо
състояние. Те се получават чрез добавя
нето на атоми водород към ненаситени
те двойни връзки в растителните масла.
Този процес се нарича хидрогенизация,
т.е. термините трансмазнини и хидро
генизирани мазнини означават едно и
също.
Трансмазнините са най-вредни
те и най-опасните мазнини от всички
съществуващи. Най-много трансмазни
ни съдържа маргаринът. Но дори да не
купувате маргарин, не сте застрахова
ни срещу тях, защото те се съдържат в
много други продукти, които ние все
ки ден употребяваме. Опасността от те
зи мазнини за човека идва от факта,
че те не са създадени от природата, а
от човека в лабораториите. За съжале
ние организмът, и по-точно храносми
лателната система, не може да различи
изкуствените отровни трансмазни кисе
лини от натуралните мастн
 и киселини.
Затова хидрогенизираните мазнини се
промъкват от храната в кръвотока. Има
неоспорими доказателства, че транс
мазнините са причина за сърдечно-съ
дови заболявания, диабет, затлъстяване
и нарушаване на липидния обмен, он
кологични заболявания, болести на
черния дроб, нервната система и пр.
Трансмазнините предизвикват исхемич
на болест на сърцето, а това значи ин
фаркти и инсулти; нарушават сърдечния
ритъм и сгъстяват кръвта.■
От в. “Словото днес”,
бр. 14/12.05.2011 г.
шоколадовите блокчета, пастетите, бър
зите супи и кубчетата бульон.
4. Ако на етикета пише, че продук
тът съдържа натриев глутамат, натриев
гуанилат, Е 621, Е 627 или Е 631 – значи
в него има химичен усилва
тел на вкуса.
Често производителят
скрива натриевия глута
мат под името “усилвател
на вкуса”, “подобрител на
вкуса”, “вкусоароматна до
бавка”.
В чуждестранните продукти натриеви
ят глутамат е означен като MSG.
5. Ако на опаковката е изписан ко
дът Е 951, значи в продукта е добавен
аспартам, Е 954 – захарин, под марки
ровката Е 952 – се крие цикламатът.

Как да ги
познаем

Химикалите
в храните
Захаринът (Е 954) е синтезиран през
1879 г. от руския емигрант Фалберг.
Той е разрешен във всички държа
ви със забележката “Предизвиква рак
у лабораторни животни”. Днес заха
ринът е най-популярната “химическа
захар” в света. Забранена е употреба
та му в Канада и СССР още през 70те години на миналия век. При опити
с животни предизвиквала рак на пи
кочния мехур. Захаринът е по-сладък
от захарта 300-500 пъти; произвежда
се във вид на таблетки; препоръката е
да се употребява не повече от четири
пъти на ден. Според експериментал
ни данни в големи количества захари
нът може да стимулира образуването
на тумори. Със захарин се подслаж
да голяма част от възрастното насе
ление на земята. Много хора дори
не подозират, че ежедневно получа
ват допълнително количество от това
вещество. Захарин се съдържа още в
сладоледа, кремовете, желатиновите
десерти и сладкарски изделия.
Цикламатът (Е 952) - Употребата
му е разрешена само в 50 страни в
света. От 1969 г. е забранен в САЩ,
Франция, Великобритания и др. стра
ни заради подозрение, че предизвиква
бъбречна недостатъчност. Препаратът
съдържа натриеви и калиеви соли на
цикламовата киселина, т.е. цикламати.
Медици обявиха цикламата за кан
цероген и бавно действаща отрова.
Специалисти днес препоръчват да не
го използват бременни жени, деца и
хора с бъбречна недостатъчност. При
диабет, затлъстяване и сърдечно-съ
дови заболявания цикламатът трябва
да се ограничава. Ако го употребявате
често, са възможни кожни алергични
реакции. Цикламатът не се разрушава
в процеса на приготвянето на храната.
Акриламид. Много продукти, ко
ито употребяваме редовно, съдър
жат опасната отрова акриламид.
Това е амид на акриловата кисели
на – използва се за изработване
то на пластмаси, лепила, хартия и
козметика, както и за укрепване на
диги и тунели. Опасен концероген и
мутаген, който се образува в храните,
богати на въглехидрати, по време на
термообработката им в промишле
ния процес. Акриламидът се съдържа
в т. нар. "фаст-фуд": сухите закуски и
крерите, царевичните пръчици и шо
коладовите бисквити, пърженото пиле
и хамбургерите, фастъченото масло,
пуканките и мюслито. Доказано е, че
в определени дози той е токсичен за
нервната система и на животните, и на
човека. Предизвиква рак у животните
Калциевият пропионат – Е 282, до
бавян в хляба като консервант, мо
же да доведе до силни колебания в
настроението, нарушаване на съня и
концентрацията на вниманието при
децата.
Най-популярните газирани напитки
съдържат фосфороорганични
съединения, които отмиват калция
от организма и водят до ортопедич
ни патологии, например остеопороза.■

