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Румен Радев и Илияна Йотова се
заклеха вчера. Над половин час
продължи първата президентска реч на
Радев (пълният текст - стр. 10). Де-
путати от ГЕРБ, ПФ и РБ демонстрира-

ха безкултурие и подвикваха от място.
Репликата на президента “Имате още
една седмица!” накара най-кресливите
да напуснат залата. Тя бе изтълкувана
обаче и като намек за датата на избо-

Обединена Европа трябва да бъде съхранена
на всяка цена, убеден е новият президент

рите - 26 март или 2 април.
Радев бе категоричен, че членство-

то в НАТО и ЕС не подлежи на обсъжда-
не, а Обединена Европа трябва да бъде
съхранена на всяка цена. Президентът
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Радев и Йотова се заклеха
да служат на България

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Как 1,2 милиона
деца възкресиха
кораба „Радецки”

Добри Немиров
за българския език
и литература
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Страх ги е. Банално ги е страх.
И те не знаят точно от какво, и ние
не знаем, обаче им личи. Нервно
им е, едно такова. Леко истерич-
но. Избива ги малко на злоба, а
оттам и на просташко поведение,
срязано обаче от президента с
минало на генерал. И Методи си
тръгна. И другите, които са на един
акъл с него. И прав им път.

Глупавите подмятания към
президента Румен Радев, пове-
дението на обидени госпожици,
фръцканията в пленарна зала,
всичко това целеше да измести
фокуса от речта на държавния
глава към “опозиционното” им
поведение. Това е напразен опит
за привличане на вниманието.
След предстоящите парламен-
тарни избори персонажите, кои-
то в опит да изобразят морална
позиция се окарикатуриха, няма
да припарят до Народното събра-
ние. Не защото така ни се иска,
просто времената се менят. По
силата на дълбоки процеси ком-
прадорската политическа про-
слойка в България, кой знае
защо величана като десница,
започва да губи позиции. Из-
борът на Румен Радев за прези-
дент е следствие от тези проме-
ни. Както често става, редовият
български гражданин интуитивно
усети кога нещо се е изхабило,
изветряло е и трябва да си ходи
в музея.

Вчерашната, да го кажем на
жаргон, груба селска проява, е
май само началото. Не може да
се изключи, че такива сценки, с
по-масово участие ще има и в
следващите дни. Дълбоката при-
чина за това поведение е, че една
малка част от българското обще-
ство отрича правото на останала-
та част от народа да прави свобо-
ден избор, когато той не устройва
малцинството. Това го виждаме и
в други европейски страни, виж-
даме го вече и в САЩ.

подчерта, че външната политика трябва
да се формулира у нас и да се отстоява
навън, а не обратното. Като приоритет
той изтъкна гарантирането на сигурност-
та на българите.
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У нас все още има политици, които водят битки с миналото - близкото и далечното. Тези битки раждат фалшиви герои, заяви в словото си Румен Радев

умен Радев и Или-
яна Йотова офици-
ално положиха
клетва като прези-
дент и вицепрези-
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Обединена Европа трябва да бъде съхранена на всяка
цена, заяви в речта си новоизбраният президент

дент в НС вчера. Официална-
та церемония предизвика ог-
ромен интерес, а парла-
ментът бе пълен с гости, до-

шли да чуят речта на новия
държавен глава. Официално-
то заседание събра предста-
вителите на законодателната,
изпълнителната и съдебната
власт. В парламента бяха
държавният глава Росен
Плевнелиев и вицепрези-
дентът Маргарита Попова,

Негово светейшество патри-
арх Неофит, представители
на останалите вероизповеда-
ния, дипломати и посланици.
В ложите се наредиха пре-
дишните президенти Петър
Стоянов и Георги Първанов,
а между тях седна главният
прокурор Сотир Цацаров. Ом-

будсманът Мая Манолова и
председателят на Върховния
касационен съд Лозан Панов
също гледаха от високо клет-
вата. В ложите седяха и по-
ловинките на президентска-
та двойка - Десислава Раде-
ва и проф. Андрей Йотов.

Повече от половин час
продължи първата официал-
на реч на Радев като прези-
дент. Депутатите от управля-
ващото мнозинство обаче

показаха изключително
нисък праг на търпимост и
слабо ниво на култура, след
като след 20-та минута от
речта започнаха да си при-
казват и подхилкват неува-
жително. Притеснението у
Радев личеше, а от напре-
жение той допусна неволен
лапсус и вместо “ще стиму-
лирам обществени дебати”
каза “ще симулирам общест-
вени дебати”. Реформаторът

Румен Радев е много българин. Това е воде-
щото при него и ще се отрази на всичките му
действия. Това заяви лидерът на БСП Корнелия
Нинова пред журналисти след клетвата на пре-
зидента Румен Радев и вицепрезидента Илияна
Йотова. Тя изрази категоричната си увереност в
способностите на новоизбрания президент да
се справи с тежката ситуация, която му предстои.
“Той ще състави професионален служебен каби-
нет от хора родолюбци и честни. В центъра на
действията си Радев винаги е поставял Бълга-
рия и националния ни интерес. Дайте му време
и съдете по делата му”, призова Нинова.

Според нея речта на Румен Радев е била
достойна реч на достоен президент. Нинова
обясни, че в частта за вътрешната политика
новоизбраният държавен глава е очертал ре-
алните проблеми пред народа, пред които хо-
рата всеки ден се изправят - бедност, неспра-
ведливост, лошо здравеопазване, недостъпно
образование, липса на реална икономика.

В частта за външната политика Румен Ра-
дев показа, че членството в ЕС и в НАТО е
безспорен избор за България, но че трябва да

„Честитих на президента и вицепрезидента
и им пожелах успех. Дето се вика едната седмица
важи и за тях и за нас. Едно е да имаш програмна
декларация, едно е да четеш неща, които искаш
да бъдат направени. То всички ги искаме, а трето
и четвърто да се направят. Рядък шанс има пред
президента Радев, че му се дава възможност да
има служебно правителство, така че това, което
прочете до няколко месеца може да е факт и мо-
же да отчетем свършеното”. Това заяви премие-
рът в оставка Бойко Борисов. “Демокрацията е
това. Хората избират и тези, които избират, ги во-
дят. Днес е тържествен ден, имаме нов президент
и вицепрезидент нека малко се порадваме на
тоя ден и да подходим с оптимизъм”, подчерта той.
Брисов посочи, че целият кабинет е поздравил е
Радев и му е пожелал успех. „Държахме се макси-
мално европейски и демо-кратично. Ако има същия

Лидерът на БСП Корнелия Нинова пожела успех
на новоизбрания президент

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Румен Радев е много българин.
Съдете по делата му

За разлика от предшественичката си
новата първа дама Десислава Радева

присъства на клетвата на съпруга си

се води балансирана политика, която да възста-
нови и отношенията и с Русия, и на Изток, отбе-
ляза Нинова. В речта според нея ясно е проли-
чала и социалната чувствителност на президен-
та.

Нинова потвърди отново категоричната по-
зиция на БСП, че няма да предлага министри в
служебния кабинет. “Не може една партия, коя-
то е издигнала ген. Радев, да казва на държав-
ния глава на цял народ какво да прави. Възста-
новяваме нормалността в държавата - разделе-
ние на властите и всеки да си поема отговорно-
стите”, заяви лидерът на социалистите.

“Дадохме отрицателна оценка на мандата на
г-н Плевнелиев и това е политическа оценка. Не
бива в това да се вижда унижение към него
персонално. Мандатът на г-н Плевнелиев беше
провал за президентската институция. Това от
ГЕРБ могат да го приемат като политическа
оценка”, отбеляза Нинова.

Нинова изказа съжаление, че дори в този
тържествен ден някои депутати са показали, че
не са на висотата на момента и не са проявили
политическа зрялост.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Борисов пожела успех на 
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Гроздан Караджов злъчно
под-хвърли “Поне да си бях-
те прочели речта”, което до-
веде до неочакван и мълни-
еносен отговор на президен-
та: “Имате още една седми-
ца”, визирайки предстоящо-
то разпускане на НС. Рефор-
матори и патриоти напусна-
ха залата.

Размяната на реплики ос-
тана скрита от гостите и жур-
налистите в кулоарите зара-
ди озвучаването. Хората, ко-
ито слушаха речта на Радев
от балкона, се оплакаха, че
звукът е бил изключително
слаб. Чужди посланици и гос-
ти на парламента изпуснаха
важни моменти от думите на
новия президент. Някои дори
заподозряха умишлен техни-
чески саботаж.

В речта си Радев направи
няколко важни заявки. Той ка-
тегорично подчерта, че член-
ството на България в НАТО и
ЕС не подлежи на въпрос, а
Обединена Европа трябва да
бъде съхранена на всяка
цена. Президентът обаче под-
черта, че българската вън-
шна политика трябва да се
формулира у нас и да се от-
стоява навън, а не обрат-
ното.

Държавният глава отбеля-
за проблемите с изборните
злоупотреби и факта, че пар-
тиите са повече от идеите за
България. Радев отчете и ре-
зултатите от референдума, но
уточни, че намалението на
партийните субсидии трябва
да отчете и възможните опас-
ности за пораждането на за-

висимости от лобисти и
външни фактори. Призивите
за промени в съдебната
власт също попаднаха в реч-
та му, но и там бе направено
уточнението, че реформите
не бива да приключват само
с корекции в структурата й.
Радев разкритикува реформи-
те в здравеопазването и об-
разованието и призова за по-
малко бюрокрация и повече
контрол.

Президентът Радев се за-
кани, че няма да превишава
конституционните си правомо-
щия, но няма да допусне тях-
ното орязване и фактическо
обезсилване. Като своя при-
оритетна задача той изтъкна
гарантирането на сигурност-
та на България и българите.
Държавният глава настоява за
цялостна политика спрямо
мигрантската криза, повтори
и тезата, че страната трябва
да настоява за ревизия на
Дъблинското споразумение.

Радев завърши речта си с
надеждата, че с общи усилия
България ще се превърне в
модерна и благоденстваща
държава, в която свободни и
динамични граждани ще
следват мечтите си.

Новият президент се ръку-
ва с правителството в оставка
и с депутати, а народните
представители от БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ изчакаха, за да
го поздравят. Лидерът на ле-
вицата Корнелия Нинова
връчи на държавния глава
букет, вицепрезидентът Йо-
това пък получи цветя от Ан-
гел Найденов.

Придвижването около парламента беше затруднено дори и за
вицепрезидента Илияна Йотова и съпруга й проф. Андрей Йотов

епутатът от РБ Гроздан Ка-
раджов определи речта на
Радев като безсъдържател-
на и без акценти, които мо-

„Румен Радев направи добър
преглед с очертаване на темите и
проблемите. Оттук нататък екипът му
трябва да очертае основните при-
оритети на нацията”. Това коменти-
ра бившият лидер на АБВ и прези-
дент (2002-2012) Георги Първанов.
Той препоръча на новоизбрания
държавен глава поведение на диа-
лог, разбирателство, дори на вза-
имни компромиси между институци-
ите в страната. “Тон за това трябва
да задава именно президентът, за-
щото той в момента представлява
голяма част от властта. Демокраци-
ята ни задължава да бъдем корект-
ни в отношенията към новите хора в
президентската институция. Вижда
се, че някои не му дават не 100 дни,
а 100 минути, а това противоречи
на демократичните принципи”, смя-
та Първанов.

 новия държавен глава
подход от другата страна, това ще бъде само
добро за държавата”, уточни той. “Стига с отно-
шенията САЩ, Русия и Брюксел. Дружбата с
Русия и евроатлантическата ориентация това
са неща, които всеки ще прави, защото са важни
за държавата. Повече ме притесни поведение-
то на част от залата и как депутати на реплика.
Трябва да сме оптимисти. Винаги съм подхождал
с това, че съединението прави силата”, коментира
Борисов. На обратното мнение обаче беще зам.-
председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов. “Вълне-
нието и притеснението е огромно. Това по никакъв
начин не извинява Радев за изпуснатата реплика.
Един президент трябва да знае, че той винаги мо-
же да бъде провокиран, но винаги трябва да за-
пази своята идентичност, да се ръководи винаги
от интересите на страната и винаги да разчита
на всички институции”, посочи  Цветанов.

Истините в речта разлютиха
РБ и ПФ, Каракачанов я хареса

не сме казали в зала, просто се за-
смяхме, беше смешно и жалко“,
обясни Симеонов.

Всичко, което Румен Радев каза
в речта си, беше вярно, особено ми
се понравиха тезите, които от ПФ
сме лансирали като политика за ог-
раничаване на нелегалната мигра-
ция, охрана на границата, баланси-
рана външна политика. Това подчер-
та другият съпредседател на ПГ на
ПФ Красимир Каракачанов. „Тезите,
които изложи, са тези, по които на-
истина трябва да се работи и не само
от страна на президентската инсти-
туция, а и от бъдещото НС“, посочи
той. Според Каракачанов без син-
хрон между правителство и прези-
дент, нито един от проблемите няма
да бъдат решени. „Опитваха се да
обясняват, че бил антиевропейски и
антинатовски настроен. Мисля, че
това са повече политически спеку-
лации, отколкото реални проблеми“,
поясни Каракачанов  и пожела ус-
пех на Румен Радев.

Д
гат да бъдат отграничени. Същата
реч, ако замените в нея думите ЕС
и НАТО със Съветски съюз и Вар-
шавски договор щяха да звучат и
преди 20 години, коментира той.
Караджов обяви, че трябва да се
иска импийчмънт на Радев заради
“заплахата” към депутатите, че имат
още една седмица. Според десния
депутат това показвало неуравно-
весен характер.

“Речта му беше празна, приспа
аудиторията, не чухме нищо ново.
Хората искаха да чуят приоритети-
те на този президент и на неговата
институция”. Това заяви  съпредсе-
дателят на ПГ на ПФ Валери Симе-
онов, който обаче призна, че не е
слушал внимателно речта. „Чухме
общи констатации в по-голямата си
част негативни, нито една добра
дума за НС за тези 2 години. Нищо

Äúðæàâíèÿò ãëàâà äîáðå
î÷åðòà òåìèòå è ïðîáëåìèòå,
ñìÿòàò îò ÀÁÂ è ÄÏÑ

Президентът като институция има
и правото и задължението да поста-
вя темите и проблемите, които стоят
пред обществото, и в своята реч г-н
Радев го направи, заяви лидерът на
ДПС Мустафа Карадайъ. “Новоизбра-
ният президент показа, че познава
проблемите на страната и постави
широк кръг от въпроси и проблеми,
чието решение безспорно в по-голя-
ма степен е в компетенцията на дру-
гите институции, на НС и изпълни-
телната власт”, подчерта той. Пове-
дението на депутатите, които се
държаха невъзпитано в пленарната
зала и демонстративно я напуснаха,
не съответства на институцията На-
родно събрание, категоричен е той.

Румен Радев е човек, който е ба-
лансиран, смята председателят на
39-ото Народно събрание проф. Ог-
нян Герджиков.

Политолози харесаха
словото на президента

„Румен Радев е първият български
президент, който не полага клетва и не
чете реч в тежка кризисна ситуация. Той
е и първият, който в изказването си пред
Народното събрание не каза нещо различ-
но от това, което е имал като позиция в
кампанията си”. Това каментира полито-
логът Татяна Буруджиева по повод речта
на президента Румен Радев при заклева-
нето му.

Проф. Антоанета Христова определи
словото като много добре структурирано
и обхващащо всички проблеми на обще-
ството. “Успя да хване тънките червени
линии на проблемите, беше подготвена

добре. Имаше мантри и клишета, но те са
част от картината и начина, по който се
подготвят такива речи”, коментира Хрис-
това.

“Впечатли ме, че Румен Радев акценти-
ра повече на приемственост. Това е важ-
но, защото имаше сякаш впечатление, че
ще има ревизия на външната политика, а
сега дори не спомена санкциите към Рус-
ката федерация”,  допълни и политологът
Даниел Смилов.

Страницата подготвиха
Павлета ДАВИДОВА
и Юлия КУЛИНСКА

Снимки  БГНЕС
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ПРИЕМНА
НА БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ

В РАЙОН “МЛАДОСТ” - СОФИЯ

На 23 ЯНУАРИ 2017 Г., понеделник,

СТОЯН МИРЧЕВ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
от 16.00 до 18.00 ч.
ще приема граждани в приемната
в блок 76 на жк “Младост 1”.

За повече информация, справки и
за предварително поставяне на въпроси,

сигнали и предложения
използвайте тел. 02/877 84 21,

0897 480 462
e-mail: priemnamladost@abv.bg и

F@priemnamladost2017

билният снеговалеж и непо-
чистените пътища в различни
краища на страната доведо-
ха до нови проблеми в трафи-
ка вчера. Автомагистрала

“Тракия” в област Бургас бе затворена
за движение за превозни средства над
12 тона в двете посоки. Затворен бе и
югозападният обход на Бургас.

12 километра достигна до обяд вче-
ра опашката от камиони на ГКПП “Ду-
нав мост”. Камионите изчакваха в коло-
ни по пътя Русе-Мартен и обратно, как-
то и по международния булевард “Бълга-
рия”. Причините за засиления трафик
бяха лошите метеорологични условия,
заради които бяха въведени ограниче-
ния за движение на камиони както у
нас, така и в Румъния.

Ожесточен спор и бурна раз-
мяна на реплики в пловдивския
Общински съвет предизвика
обсъждането на точката за отда-
ване под наем за 5 години на об-
щински имот на фондация
“Безсмъртния полк”, представяна
от основателя на комунистическо-
то движение “Че Гевара” Павел
Иванов.

По предложение на групата от
БСП общинските съветници изслу-

61-годишна жена загина при тежка катастрофа
между ученически автобус и лека кола на пътя Бур-
гас-Варна. Инцидентът е станал в 7,30 часа вчера след
село Приселци. Автобусът “Неоплан” с 25 деца е пъту-
вал към училището в селото. Три от децата са били
отведени за преглед в болнично заведение без види-

Снегът отново
блокира пътища

Заради лошото време превозвачи отмениха
пътувания от София до Североизточна България

Подобна бе обстановката и на юж-
ните гранични пунктове. От 10 часа не
се пропускаха товарни автомобили през
ГКПП “Промахон”, бе спрян достъпът на
камиони на гръцка територия и през
ГКПП “Илинден”. Причина за въведени-
те ограничения бе обилен снеговалеж в
южната ни съседка. Снегонавяване
прекъсна пътя Варна - Шумен между
село Неофит Рилски и границата на
двете области. Проблеми за ТИР-овете
има и по международния път Е-79 в
област Монтана.

Заради лошото време превозвачи
отмениха пътувания до градове в Севе-

Януарският сняг тази година показа, че Столичната община не успява да
изпълни едно от най-важните си задължения - да управлява процесите по
почистването на София, заявява в своя позиция Калоян Паргов, председа-
тел на групата съветници от БСП в Столичния общински съвет. “Столицата
затъна в преспи. Дни наред гражданите сме принудени да изпробваме
уменията си да балансираме върху лед и да се движим в колона по един в
утъпканите пътеки в снега, а на никого в общината дори не му мина през
ума, че снегът трябва да бъде събиран и извозван” заявява Паргов. Той
пита дали при сключването на договорите с почистващите фирми ли не е
заложена дейността “Събиране и извозване на снега” и ако е така, според
Паргов това е огромен пропуск и общината дължи обяснение. Другата
възможност е дейността да е включена по договор в задълженията на
обслужващите фирми, но те да не я изпълняват и това също би означавало,
че общината не упражнява контрол върху дейността на тези фирми, комен-
тира още Калоян Паргов. Той е категоричен, че общината трябва пряко да
се ангажира с комуналната дейност.

Снимка БГНЕС

Втори ден продължиха опашките от ТИР-ове в района на граничния пункт
Дунав мост при Русе

роизточна България. До ранния следо-
бед нямаше автобуси от София в посока
Силистра, Шабла, Балчик, Добрич и
Разград.

Пътната обстановка в София също
бе усложнена заради снеговалежа и
ниските температури. Столицата се по-
чистваше от 142 снегорина.

И вчера остана бедственото положе-
ние в село Косара, община Главиница,
област Силистра. Втори ден до селото
нямаше достъп. Труднопроходими бяха
и повечето пътища в района. Остава
бедствената ситуация в селата Солник,
Бърдарево, Голица и Булаир в община
Долни чифлик.

КАЛОЯН ПАРГОВ:
ОБЩИНАТА НЕ ИЗПЪЛНЯВА
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ,
СОФИЯ ЗАТЪНА В ПРЕСПИ

О

Кметът на Казанлък
Галина Стоянова да
отговори как се чисти
общината от снега и как
е определена фирмата за
зимното поддържане на
четвъртокласната пътна
мрежа. Това поиска
председателят на групата
съветници на БСП Пла-
мен Караджов. Той внесе
питане с най-актуалните
въпроси на казанлъчани
за непочистените и
окаяни  улици и трудно-
проходими пътища между
населените места в
снежните януарски дни.
“Гражданите искат да
знаят кой отговаря и

Столичната дирекция на вътреш-
ните работи (СДВР) остана без по-
лицаи и катаджии. Дни преди да
изтече мандата на правителството в
оставка от заповед на вътрешния
министър Румяна Бъчварова става
ясно, че свободни се оказват 100
щата.

Желаещите да работят в СДВР
трябва подадат документи в следва-
щите две седмици. Кандидатите не
трябва да са по-възрастни от 40 го-
дини към датата на обявяване на
конкурса, да имат завършено средно
образование, да отговарят на мини-
малните изисквания за физическа
годност и психологическа пригод-
ност. За водачите на патрулен авто-
мобил - да имат свидетелство за уп-
равление на МПС, категория В или
по-висока, както и да имат само

СДВР ОСТАНА БЕЗ
ПОЛИЦАИ И КАТАДЖИИ

БСП в Казанлък пита кой и как
чисти снега в общината

Коментар
на стр. 12

българско гражданство, да не са
осъждани и да не са следствени.

Вакантните длъжности са старши
полицай - 57 места, старши полицай-
водач на патрулен автомобил - 5
места, старши полицай водач на слу-
жебен мотоциклет - 10 места, млад-
ши автоконтрольор - 28 места.

Подобни конкурси са обявени в
Областните дирекции на МВР в Хас-
ково, Шумен, Варна, София-област,
Благоевград и Враца.

Директорът на Главна дирекция
“Пожарна безопасност и защита на
населението” главен комисар Нико-
лай Николов също обяви, че има
недостиг на на пожарникари. По ду-
мите му предстои да бъдат назначе-
ни 180 нови пожарникари.

контролира снегопочист-
ването, каква е законова-
та процедура, с която е
поканена единствената
фирма-изпълнител за
зимното поддържане на
градската пътна мрежа в
община Казанлък за
2016/2017 г.”, заяви
Караджов. Той иска да
се разбере има ли
фирмата, с която е
подписан договор за
четвъртокласната пътна
мрежа, специализирани
коли и какво представля-
ва посочената цена на 4
броя комбинирани снего-
почистващи машини (19
600 лв. без ДДС на

месец) - вноска за
закупуването им ли е или
е наем за престой.
Караджов очаква общи-
ната да представи талон
за собственост или
договор за наем, както
и информация кой чисти
улиците на град Ка-
занлък. Общинският
съветник е изискал
констативните протоколи
на контролиращите
качеството на извършени-
те дейности по зимното
поддържане и снегопочи-
стване на четвъртокласна-
та и градската пътна
мрежа в община Ка-
занлък за осем дни.

Лют скандал в Общинския съвет в Пловдив
шаха председателя на фондация
“Безсмъртния полк” Павел Иванов,
който обясни от трибуната моти-
вите си за намерението да бъдат
почетени загинали комунисти.
Речта предизвика бурната реак-
ция на Спас Гърневски, който
беше заплашен от председателя
на Общинския съвет с отстранява-
не. В размяната на реплики от
БСП се включи Ангел Иванов, а от
патриотите - Слави Георгиев.

“Едни избори спечелихте с Ру-
мен Радев за президент и помис-
лихте, че вече сте взели властта”,
“Заради лъжите ви наричат чер-
вени боклуци”, “Единственият чо-
век, хванат с пари, е шофьорът на
бившия кмет Славчо Атанасов”,
бяха само част от репликите на
известния с омразата си към кому-
нистите Спас Гърневски.

След гласуването предложе-
нието беше отхвърлено.

ЖЕНА ЗАГИНА ПРИ КАТАСТРОФА
МЕЖДУ УЧЕНИЧЕСКИ АВТОБУС И КОЛА

ми тежки травми, контактни и в съзнание. Причините
за сблъсъка не се бяха изяснили до късно следобед
вчера. Заради случилото се временно бе ограничено
движението в участъка на катастрофата, като автомо-
билите бяха пренасочвани към обходен маршрут през
селата Бенковски и Равна гора.
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Нов протест на съкратени
миньори от рудник „Бабино”

Снимки БГНЕСПротестиращите блокираха
ТЕЦ „Бобов дол”

ООООО
коло 200 съкратени от
рудник “Бабино” минь-
ори протестираха на
входа на мини “Бобов

Жители от Кресна блокираха вчера международния път Е-79
в знак на протест срещу бездействието на институциите. Про-
тестът бе организиран от Инициативен комитет, създаден преди
две години, след поредната тежка катастрофа, отнела живота на
двама души от Кресна.

Повод за недоволството е единствената пешеходна пътека в
града, през която минава международният пътен трафик. След
петминутен митинг пред сградата на общинската администрация
в Кресна, стотици хора тръгнаха към главния път Е-79, който
разсича града им на две, а непосредствено до него е и между-
народната железопътна линия. Тъй като протестиращите нямаха
разрешение от държавните институции за блокиране на между-
народния път, те пресякоха бавно опасната пешеходна пътека.

Междувременно в съобщение до медиите Агенция “Пътна
инфраструктура” информира, че ще вложи близо 400 хиляди
лева за повишаване на безопасността по път Е-79 в Кресна.
Мерките, предложени от експерти, ще бъдат изпълнени при
подобряване на метеорологичните условия, уверяват от Агенци-
ята. Те включват поставяне на пътна маркировка, информацион-
ни надписи и стационарни камери, както и нов тротоар между
железопътния подлез и автобусната спирка в Кресна.

Протестиращите обаче не останаха доволни от обещанията
на АПИ. Те ще настояват за светофарни уредби. Също така за-
плашиха, че ако до месец няма категоричен отговор на инсти-
туциите, ще направят палатков лагер на пътя, а ако до три ме-
сеца не се предприемат конкретни мерки за изглаждане на
неравностите по международното шосе, ще изсипят асфалт и
сами ще се справят неравностите.

Около 100
съкратени
миньори,
неполучили
полагащите
им се за-
плати при
съкращение,
вчера
блокираха
влизането
и излизането
на камиони,
които за-
реждат с
въглища
топлоелектри-
ческата
централа

дол” с искане да получат
обезщетенията си от  една
месечна заплата и ваучери за
храна за 3 месеца. Част от
хората имат да получават до
3 хил. лв. Ако това не стане,
те се заканиха, че ще пред-
приемат гражданско неподчи-
нение. Някои, както сами
твърдят, били манипулирани
от ръководството на мините,
получили печат в трудовите
си книжки, че им е изплатено
всичко, сумите им са депони-
рани, но реално хората не са
ги получили.

Те настояват обезщетени-
ята да им бъдат изплатени не-
забавно. Протестиращите на-
стояваха при тях да отиде
наемателят на мините и ма-
жоритарен собственик на
ТЕЦ-а Христо Ковачки. При
протестиращите бе и кметът
на Бобов дол Елза Величко-
ва. Миньорите отказваха да
преговарят с ръководството.

В 11 ч. бе излъчена кон-

тактна група от 5 души, която
влезе за преговори с ръковод-
ството на мината. В 12 ч. кон-
тактната група излезе от пре-
говорите и лично новият уп-
равител на въгледобива Ха-
ралампи Златанов каза, че е
постигнато споразумение за
погасителен 6-месечен план,
който ще започне да се
изпълнява от следващата сед-
мица, за да се изплатят
дължимите на миньорите
възнаграждения. Според ми-
ньорите сумите възлизат на 6
брутни заплати плюс купони
за храна, плюс неизползвани-
те отпуски.

След провала на прегово-
рите стотината протестиращи
блокираха изхода на град
Бобов дол, за да спрат ками-
оните, пътуващи към ТЕЦ-а.
Полицията не се намеси.
След като получиха информа-
ция, че камионите минават по
друг маршрут, протестиращи-
те блокираха пътя пред кан-
тара на ТЕЦ „Бобов дол”.

За евентуалния вчерашен
протест бившите миньори уве-
домили омбудсмана Мая Ма-

нолова. Те очакваха тя отново
да ги подкрепи на място, как-
то го направи през октомври.
Тогава Манолова слезе при
протестиращите миньори от
“Бабино” на 500 м под земята.

От 10 януари т.г. започна
поетапно масово съкращение

на 420 миньори от рудник
“Бабино”, което трябва да
завърши на 30 юни 2017 г.

Съкращенията в “Бабино”
започнаха заради невъзмож-
ност да се изпълняват нор-
мите за добив на въглища,
обясни тогава Йорданка Гер-

манова, регионален коорди-
натор на КТ “Подкрепа” в
Дупница.

През октомври близо 2
денонощия 130 миньори от
рудника протестираха заради
неизплатени с месеци запла-
ти на 500 м под земята.

Кресненци са недоволни, че през единствената пешеходна
пътека в града минава международният пътен трафик

ЖИТЕЛИ ОТ КРЕСНА
СКОЧИХА СРЕЩУ
БЕЗДЕЙСТВИЕТО
НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Образователното министерство да задължи големи-
те общини да организират общински електронен при-
ем на първокласниците, искат от синдикат “Образова-
ние” към КТ “Подкрепа”. Според тях новите критерии за
прием на първокласници почти не се различават от
миналогодишните и са дискриминационни за децата в
подготвителните групи в настоящите училища, за които
не е гарантирано продължаване в същото училище. За
учениците в първи клас не може да се говори за кари-
ерно ориентиране или елитарност, а става дума за
равен шанс на всички, смятат от синдиката. Месеци
преди началото на учебната година - още през юли
2016 г., от синдикат “Образование” предложиха, а от
МОН приеха да организират централизиран прием на
учениците в първи клас, който е заложен в новия обра-
зователен закон. Общинските образователните служби
не посмяха да поемат отговорност за приема и нареди-
ха на училищните директори как да структурират този
процес, обобщават от синдиката.

Обществен съвет съз-
дадоха вчера в столич-
ния квартал “Дружба” 2.
Целта му е хората от
комплекса заедно да
обсъждат, поставят, от-
стояват и търсят решения
на проблемите на хора-

Част от музикантите от Софийската филхармония
изразиха решително несъгласие с изявите и действи-
ята на синдикалните организации във филхармония-
та. Според тях в последните дни синдикалистите
създават впечатлението, че целият състав на Софий-
ската филхармония не желае нов конкурс за дирек-
тор на националния институт. Затова музикантите ще
излязат на митинг на 20 януари от 13,30 ч. пред сгра-

ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ
НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ
НАСТОЯВА СИНДИКАТ

ФИЛХАРМОНИЦИ ИЗЛИЗАТ НА МИТИНГ

дата на Министерството на културата в подкрепа на
провеждането на конкурс за директор.

“Категорично заявяваме, че това не отговаря на
истината и много от нас, необвързани със синдикал-
ните организации, подкрепят незабавното провежда-
не на конкурса”, пише в писмо до медиите. Според
музикантите ръководителите на синдикатите на прак-
тика целят да запазят статуквото.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРАВЯТ
В ЖК „ДРУЖБА” 2 В СТОЛИЦАТА

Деси ВЕЛЕВА
та от квартала.  Един от
последните възникнали
проблеми, с чието реша-
ване се борят хората от
квартала е отрязаният
достъп по пътека, която
свързваше двата кварта-
ла, тъй като тя се оказа в
частен имот.

Хората направиха

вече три протеста и има-
ха среща със столичния
кмет Йорданка Фандъко-
ва. Те се срещнаха и с
главния архитект Здравко
Здравков.

След срещата стана
ясно, че ще се проучи
възможността за промяна
в подробния устройствен

план и в него да се пред-
види създаването на алея
на мястото на затворена-
та пътека. Така ще може
да се стигне до отчужда-
ване на територията и
възстановяване на достъ-
па, каза за ДУМА Борис
Цветков, общински съвет-
ник от БСП.
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На 22 януари се навършват
ТРИ ГОДИНИ

 от смъртта на
нашия любим съпруг, баща и дядо

От опечаленото семейство

1927-2014

Живеем с мъката и обичта към тебе.
ДЪЛБОК ПОКЛОН!
ПОЧИВАЙ В МИР!

род. преди 101 г. на 07/20.01.1916

След раждането си чака близо 3 години баща му да се завърне
от участието си в Първата световна война, след което селският живот

и работа получават от растящото момче това, на което разчитат
всички около него.

Успява да постигне мечтите си и да завърши строителен техникум,
а след това и строително инженерство.

Реализацията му като инженер е основно в изграждането
на хидроенергийни обекти.

Но винаги за него най-важни са били хората, ако се налага -
да помага, ако е необходимо - да изисква, и във всичко

на първо място е била правдата.
Стараем се да се учим на всичко това.

20 ГОДИНИ без нашия баща, дядо и прадядо

инж. ИВАН ХРИСТОВ СЪЙКОВ

От семейството

Износът на България
през първите десет месе-
ца от 2016 година остана
на приблизително също-
то ниво спрямо година по-
рано, като нараства леко
- с 0,2% до 19,377 млрд.
евро, докато вносът на-
малява с 2,3% на годиш-
на база до 21,316 млрд.
евро. Това показва стати-
стиката на Българската
народна банка. От стра-
ни от ЕС са внесени сто-
ки с 283,1 млн. евро по-
вече - 2,5%, като делът
им в общия внос се уве-
личава от 52,6 на сто за
януари-октомври 2015 г.
до 55,1% за същия пери-
од на 2016 г. Най-много
нараства на годишна
база вносът от Полша
със 143 млн. евро - 20,3%,
от Германия със 133,7
млн. евро - 5,3%, и от
Италия с 68,5 млн. евро -
4,3 на сто. Намалява
вносът от Гърция с 69,7
млн. евро - 8%, и от Румъ-
ния с 57,6 млн. евро - 4,9
на сто.  Вносът от държа-
вите извън ЕС намалява
на годишна база със
779,3 млн. евро - 7,5%,
като делът му в общия
внос се понижава от
47,4% за януари-октом-
ври 2015 г. до 44,9% за
същия период на 2016 г.
Най-голям принос за на-
малението на вноса има
този от Русия - спад от
725,6 млн. евро - 27,3%.
Най-голям дял в общия
внос има вносът от Гер-
мания - 12,6% от общия
внос - 2,676 млрд. евро.

о предварителни
данни на Българска-
та народна банка
преките инвестиции
в страната намаля-

ват с 826 млн. евро, или 46,4%
за периода януари-ноември
2016 година. Те възлизат на
953 млн. евро спрямо 1780,4
млн. евро година по-рано.
Чуждестранните инвестиции
представляват 2% от БВП на
страната в сравнение с 3,9% в
края на ноември 2015 година.

Вложенията под формата
на дялов капитал възлизат на
297,8  млн. евро, като се отчи-
та спад от 686,1 млн. евро
спрямо дяловия капитал, при-
влечен през януари-ноември

Проектирането и строител-
ството на 10-километровата от-
сечка от магистрала „Хемус“ от
Ябланица до Боаза временно
се спира заради жалби в Ко-
мисията за защита на конку-
ренцията (КЗК) срещу решени-
ето на възложителя – Агенция
„Пътна инфраструктура“, за из-
бор на изпълнител. Това по-
казва справка в регистъра на
КЗК.

Преките инвестиции
намаляват с над 46%

П

Румъния ни изпреварва по инвеститорски интерес заради добрия бизнес климат,
по-бързия икономически растеж и повече работна ръка, твърди експерт

2015 г., когато е бил 983,8
млн. евро. Нетните постъпле-
ния от инвестиции на чужден-
ци в недвижими имоти дости-
гат 53,7 млн. евро, при 50,9
млн. евро година по-рано.
Най-голям дял в инвестиции-
те в недвижими имоти имат
Швейцария - 22,7 млн. евро,
Русия - 6,7 млн. евро, и Нор-
вегия - с 6,1 млн. евро.

За януари-ноември 2016 г.
обемът на дълговите инстру-
менти или промяната в нетни-
те задължения между местни-
те и чуждите дружества по
финансови, облигационни и
търговски кредити е положи-
телна в размер на 61,8 млн.
евро, при положителна стой-

заяви вчера пред “Блумбърг тв
България” адвокатът и консул-
тант Джордж Фтикас. Причи-
ната по думите му е, че в се-
верната ни съседка компании-
те са привлечени от фактори
като по-добрия бизнес климат,
по-бързия икономически рас-
теж и по-голямото количество
работна ръка.

Експертът коментира, че
гръцките компании инвести-
рат в България заради стабил-
ната данъчна система и нис-
кия корпоративен данък. “Това
силно привличаше гръцкия
бизнес. Заради кризата оба-
че интересът към създаване
на реални работни места на-
маля”, отчита Фтикас.

ност от 136,1 млн. евро за
същия период на предишната
година. Най-големите нетни
преки инвестиции в страната
са от Холандия - 202,1 млн.

евро, Германия - 155,1 млн.
евро, и Люксембург - 128,4
млн. евро.

Румъния изпреварва Бълга-
рия по инвеститорски интерес,

Изграждането на газова връзка
между България и Сърбия стигна
до етапа на подписване на мемо-
рандум за разбирателство между
двете страни. Документът бе
парафиран вчера от министъра на
енергетиката в оставка Теменужка
Петкова и сръбския й колега -
министъра на минната промишле-
ност и енергетиката Александър

Газовата връзка със Сърбия стигна
до „меморандум за разбирателство”

Антич. С документа двете страни
се споразумяха да положат макси-
мални усилия да започнат изграж-
дането на връзката най-късно до
май 2019 г., така че до края на
2020 г. тя да влезе в експлоата-
ция. Решението за изграждане на
реверсивни газови връзки между
България и съседните й страни
дойде през 2009 г. Тогава проекти-

те бяха обявени като спешни. Едва
през ноември 2016 г. обаче беше
открита първата - с Румъния, която
обаче не е с пълен капацитет.
България има финансиране за
интерконектора със Сърбия по
оперативна програма “Конкуренто-
способност” - 45 млн. евро, което е
предназначено за изграждане на
проекта на българска територия.

ИЗНОСЪТ
РАСТЕ,
ВНОСЪТ
СЕ СВИВА

Фирми се жалват срещу избора на строител на 10 км от „Хемус”
Припомняме, че с решение

от 9 януари пътната агенция
избра консорциума „ХВП Ябла-
ница“ ДЗЗД с участници „Хид-
рострой“ АД, „Водстрой 98“ АД
и „Пътстрой Бургас“ ЕООД да
направи техническия проект и
да проектира участъка. Консор-
циумът даде втората най-ниска
цена в търга - малко под 55
млн. лева. От решението се
вижда, че Агенцията е класи-

рала само две сдружения на
финала на поръчката – обяве-
ното за победител с оценка от
93,557 точки и „АМ Хемус Стра-
баг“ с участници „ГБС Инфра-
структурно строителство“ АД и
„Страбаг“ АГ – клон България,
с оценка от 74,483 точки. Оста-
налите девет участника са от-
странени с различни мотиви.

От отстранените жалби сре-
щу решението вчера са пода-

ли обединението „Строители
АМ Хемус“,”Д/В АКТОР - АЕР”,
обединението „АМ Хемус 1
2016“, “Мега инвест холд”
ЕООД, което подаде най-нис-
ка цена, „Трейс груп холд“ и
„ПСТ Груп“. В процедурата уча-
стваха и “Геострой” АД и
“Пътстрой - 92” АД като част от
обединението “Геопът – Хе-
мус”, както и “ИСА 2000” ЕООД
самостоятелно.
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Огромни са загубите на вода по
мрежата на ВиК дружествата в Бълга-
рия, става ясно от стенограма от за-
крито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране
(КЕВР), провело се в началото на
годината. От публикуваните данни ста-
ва ясно, че “шампион” е ВиК Добрич,
където загубите надхвърлят 84%. За-
губите във ВиК Сливен са 82,3%, а
във ВиК Шумен надхвърлят 80%. Като
цяло най-ниски загуби отчита ВиК
Русе - почти 42%. В Смолян, София,
Хасково и Стара Загора загубите
също са под 50%.

За сметка на големите загуби ВиК
Добрич има една от най-ниската ава-
рийност на мрежата - годишно сред-
но по 93 аварии на 100 километра от
водопроводната мрежа. Най-много са
авариите в Пазарджик, където ВиК
дружеството е в ликвидация - 238 за
100 километра мрежа и в Кърджали
233 аварии годишно. Най-малко ава-
рии отчита ВиК Силистра - 70 аварии
годишно, и ВиК “Йовковци” във Вели-
ко Търново - 71. В “Софийска вода”
авариите са 108 на 100 километра от
мрежата годишно.

Огромни загуби на вода
отчитат ВиК операторите
Добричкият оператор
губи над 84%, най-ниско
е разхищението в
Русе - около 42%

Коментар на стр. 12

Статистиката на КЕВР показва
още висока събираемост на
задълженията на ВиК дружествата
у нас. Най-добре в това отношение
се справят в Смолян, София и Русе
- по около 96% събираемост. Във
ВиК Добрич обаче събираемостта
е под 63% от задълженията.

Тези данни са разгледани по вре-
ме на обсъждане на коефициентите за
ефективност на ВиК дружествата у нас
за периода 2017 - 2020 година. По
време на дискусиите в комисията екс-
пертите отчитат, че ВиК Добрич има
много големи разходи за доставка на
вода - почти 16 млн. лева за фактури-
рани количества 6 хил. куб. метра. За
сравнение “Софийска вода” има раз-
ходи в размер на 38 млн. лева за до-
ставка на 79 млн. куб. метра вода. Ко-
ефициентът на ефективност ще бъде
използван при одобрението на бизнес
плановете на дружествата, които те
внесоха в КЕВР през миналата година.
На база на тях стана ясно, че за тази
година водните дружества искат пови-
шаване на цените между 3 и над 30 на
сто. Най-голямо е повишението, поис-
кано от “Софийска вода” - с 32% през
2017 г. За 2017 г. близо 30% увеличе-
ние е поискало и ВиК Пловдив, а ВиК
Варна - 15%. Най-скромна в исканията
си е ВиК Стара Загора, като дружест-
вото предвижда поскъпване от 3,5%
за тази година.

България е в челната
тройка по ръст на цените на
жилищата през третото триме-
сечие на 2016 г. спрямо годи-
на по-рано с 8,8 на сто, по-
казват данни на Евростат.
Страната ни е изпреварена
единствено от Унгария и Лат-
вия, където жилищните цени
се повишават съответно с
11,6% и с 10,8 на сто. За пе-
риода спад при цените на
жилища се отчита в Кипър,
където понижението с 3,35%,

България трябва да
продължи да подобрява съби-
раемостта на данъците и да
вземе мерки за намаляване
на размера на неформалната
икономика, препоръчват от
Европейската комисия. От
Световната банка предупре-
диха, че с тези темпове на
производителност на труда у
нас ще е нужно повече от
едно поколение, за да достиг-
нем средните нива на доходи
и жизнен стандарт в Европей-
ския съюз. Данните са изне-
сени на форум във Велико
Търново, посветен на възмож-
ностите за растеж през 2017
година, съобщи БНР.

Трети сме по ръст на
цените на жилищата в ЕС

и в Италия - намаление с 0,9
на сто. Цените на жилищата в
България се повишават през
третото тримесечие на 2016
година с 1,6% спрямо пред-
ходната тримесечие, когато те
се повишиха с 2,8%. За по-
следно жилищните цени у нас
се понижиха на тримесечна
база с 0,5% през третото три-
месечие на 2015 г. В същото
време растежът на индекса на
жилищните цени в България с
8,8% на годишна база е най-
солидният от последните три
месеца на 2008-а година, ко-
гато стартира глобалната фи-
нансова криза.

Според европейската ста-
тистика цените на жилищата
в еврозоната са нараснали
през трите месеца до края на
септември 2016 година с 1,3%
спрямо второто тримесечие и
с 3,4 на сто спрямо година по-
рано, като това представлява
тяхното най-солидно повише-
ние на годишна база от
първото тримесечие на 2008
година насам. В рамките на
целия ЕС жилищните цени за
третото тримесечие на мина-
лата година са се повишили с
1,5% на тримесечна база и с
4,3% спрямо същия период на
2015 година.

ЕК ИСКА ДА ПОДОБРИМ
СЪБИРАЕМОСТТА НА ДАНЪЦИТЕ

Съветникът по икономиче-
ско развитие Георги Янакиев
посочи, че според Европей-
ската комисия един от сери-
озните проблеми пред Бълга-
рия си остава високият про-
цент на дългосрочно безра-

ботните. Повече от 62 процен-
та от безработните са дълго-
срочно безработни и тяхната
възможност за завръщане към
пазара на труда е много по-
затруднена. Всеки пети нов
навлизащ на пазара на труда
в момента в България е от
ромски произход. В България
е постигнат напредък, но има
още какво да се направи, ко-
ментира Томи Томсън, посто-
янен представител на Светов-
ната банка за България, Че-
хия и Словакия. Според него
България трябва да осигури
съответната среда по-млади-
те и по-динамични фирми и
предприятия да се развиват.

За първите десет месеца на миналата
година от страната са изнесени почти 30
000 тона пресни зеленчуци и над 33 000
тона пресни плодове. Това съобщиха от
Министерството на земеделието и храните
(МЗХ). Спрямо същия период на предходна-
та година се наблюдава увеличение, съот-
ветно с 68,7% и 2,2%. Най-голям принос за
увеличението на общия износ на пресни
зеленчуци имат краставиците, гъбите и бо-
бовите зеленчуци, съответно с 3,9 хил. тона,
1,9 хил. тона и 3,2 хил. тона. Отчита се ръст
и при износа на пиперки, зеле, моркови,
тикви, лук и патладжани. От произвеждани-

Между 70 и 90 процента са измръзванията при
различните сортове череши в Кюстендилска област.
Това е в резултат на продължилите минусови темпера-
тури от последните дни, показва проверка на специа-
листите от Института по земеделие в областния център,
предаде БНТ. Оттам са установили още, че най-малко
са засегнати ябълките и сливите - до 30 процента.

Минусовите температури като тази година са яв-
ление, което се случва периодично през около 30-
40 години в Кюстендилския регион, казват специа-

До 90% са измръзнали някои сортове
череши в Кюстендилско

С 68,7% СЕ УВЕЛИЧИЛ ИЗНОСЪТ
НА ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

те в страната плодове, най-значително уве-
личение на износа спрямо десетте месеца
на 2015 г. се наблюдава при ягодите, ябълки-
те, крушите и малините - между 4 и 9 пъти,
а по-умерено - при гроздето, кайсиите, пра-
сковите, сливите, дините и вишните - от 6,6%
до 54,6 на сто. Същевременно, износът на
черупкови плодове, череши и пъпеши нама-
лява в рамките на 33,5% - 89,6 на сто.

 За периода януари-октомври 2016 годи-
на страната ни е внесла малко над 193 000
тона пресни зеленчуци и 240 000 тона прес-
ни плодове. Най-внасяни пресни зеленчуци
са доматите, а от плодовете - гроздето.

листите от Института по земеделие. На 8 януари
температурата в региона е била над минус 27 гра-
дуса. Овошките от череши не са измръзнали
напълно, защото пъпките са били в дълбок покой.

Директорът на Института по земеделие в Кюс-
тендил Димитър Домозетов разказва, че при чере-
шата, ако 30-35% от плодните пъпки са запазени,
добивът е добър. Тук са запазени по 10%, което
значи, че реколтата ще бъде частично компроме-
тирана. Предположения дали тези студове ще до-

ведат до повтаряне на слабата черешова реколта
от миналата година все още не могат да бъдат
направени, категорични са специалисти.

Заради ниски температури миналата пролет почти
90% от реколтата от череши в Кюстендилска област
беше унищожена. Това се отрази както на качеството,
което беше много по-лошо от предходни години, така
и на цената. На едро плодът се търгуваше с 40 ст. за
килограм повече, а по пазарите на дребно се продава-
ше над 2 лева за килограм.
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“Брекзит” ще бъде шок за бюдже-
та на ЕС, предупреждават експерти
от Брюксел. Няма “лесен начин” да се
замести приходът от вноската на Ве-
ликобритания в размер на 8,5 млрд.
паунда годишно без бюджетът на ЕС
да се сблъска с “постоянен недостиг
на финансиране”, предупреждава
доклад на Институт “Жак Делор”,
цитиран от MailOnline.

Страните членки ще трябва или
да увеличат своите вноски в бюджета
на ЕС, или Евросъюзът да намали

„Брекзит” ще бъде
шок за бюджета на ЕС
Пробойната ще е
около 10 млрд. евро
годишно, не е ясно
откъде ще дойдат
средства, за да я
запълнят

разходите си. Празнината, предизви-
кана от излизането на Великобрита-
ния, може да противопостави силно
богатите и бедните държави, които
да се изправят една срещу друга в
бюджета война.

Експертите вещаят “неприятности”
по време на преговорите за европей-
ския бюджет. Нетни вносители, като
Германия, Холандия и Швеция, са се
оплаквали и в миналото за това, че
се налага да плащат допълнителни
суми за субсидиране на държави,
като Полша, Румъния и България.

Политическият документ, озагла-
вен “Брекзит” и бюджета на ЕС: за-
плаха или възможност”, предупреж-
дава: “Ясно е, че излизането на Ве-
ликобритания ще представлява шок
за бюджета на ЕС”.

“Като цяло “Брекзит” може да има
значително, въпреки че няма да бъде
опустошително, влияние върху бюд-

жета на ЕС. Най-вероятно ще се
задълбочи съществуващото разцеп-
ление между “нетни вносители” и
“нетни получатели”.

Изследването на “Жак Делор”
предупреждава, че “няма лесен на-
чин да се запълни” пропастта от лип-
сата на британската вноска, оценява-
на на “около 10 милиарда на година”.
“Това поставя редица трудни предиз-
викателства пред ЕС, но може и да
подкрепи усилията за реформиране
на съществуващата система”.

“Държавите членки на ЕС трябва да
решат дали да се приспособят към фи-
нансовия недостиг, образуван от шока
Brexit чрез увеличаване на национални-
те вноски или чрез намаляване на раз-
ходите, или чрез комбинация от двете”.

От института заявяват, че подгот-
вят сценарии, които да илюстрират
последствията от всяка опция за от-
делните страни.

Германското контраразузнаване про-
гнозира, че са възможни нови атентати в
Европа, включително и в Германия. Това
предупреди ръководителят на Федерална-
та служба за защита на конституцията
(контраразузнаването) Ханс-Гьорг Маасен,
цитиран от ДПА.

“Трябва да изхождаме от това, че в Ев-
ропа са възможни нови терористични акто-
ве, включително в Германия“, каза той. Спо-
ред него терористичната ситуацията в ре-
гиона остава „сложна“. „Използват се по-
сложни сценарии”, посочи той, като добави,
че в Германия има около 600 души, които
представляват терористична заплаха.

Междувременно Федералната прокурату-
ра започна разследване за шпионска дейност
в редиците на Турско-ислямския съюз на ре-
лигиозните учреждения в Германия (Ditib),
съобщи сп. “Шпигел”. “Разследваме срещу
неизвестно лице”, потвърди говорител на про-
куратурата в Карлсруе. По данни на издание-
то прокурори са започнали разследване сре-
щу организацията още през декември. Сега
предстои да се изясни дали заради забавяне-
то на действията на властите заподозрените
не са напуснали страната междувременно.

Според следствените органи някои от
имамите от съюза в Германия са предали
на правителството в Анкара информация за
привържениците на проповедника Фетхул-
лах Гюлен. Разпореждането за това е даде-
но от турското Държавно управление на ре-
лигиозните дела, което отговаря за дейност-
та на Турско-ислямския съюз на религиоз-
ните учреждения в Германия.

В хода на телефонен разговор
президентът на Русия Влади-
мир Путин обсъди с канцлера
на Германия Ангела Меркел и
президента на Франция Фран-
соа Оланд хода на реализира-
нето на Минските споразуме-
ния. Това съобщиха от прес-
службата на президента на
Русия. Всичките страни са
изразили неудовлетвореност
от хода на урегулирането на
ситуацията в Украйна.
“Изразена бе неудовлетворе-
ност на общата ситуация в
контекста на преодоляването
на украинската криза. Конста-

Берлин прогнозира
нови атентати в
Европа и Германия

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер призо-
вава новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп да спре да
говори за разпадане на Европейския съюз, предадоха световните
агенции.

В разрез с твърденията на Тръмп Юнкер е уверен, че никоя друга
страна членка на общността след Великобритания не възнамерява
да я напусне. “Европейците не призовават щата Охайо да излезе от
Съединените щати”, обърна се индиректно към бъдещия стопанин на
Белия дом председателят на ЕК.

Юнкер коментира и гаф на милиардера-политик, който го объркал
с председателя на Европейския съвет Доналд Туск, когато обявил, че
“е разговарял с Юнкер”.

Путин, Меркел и Оланд
обсъдиха ситуацията
в Донбас

Юнкер: Тръмп, престани
да „разпадаш” ЕС!

тирано е, в частност, изостря-
не на обстановката по линията
на съприкосновение в Донбас,
както и недостатъчна резултат-
ност на работата в Контактната
група”, се казва на сайта на
Кремъл.
Лидерите на трите страни
признаха необходимостта от
увеличаване на усилията за
деескалация на напрежението
в югоизточната част на Украй-
на. Страните са се споразуме-
ли съвместно да работят за
придаването на „импулс на
работата в рамките на Нор-
мандската четворка”.

Най-малко
30 души
бяха затрупани
от лавина
в хотел
в областта
Абруцо,
Централна
Италия. Според
спасителни
екипи сред тях
има поне шест
деца. Лавината
е била
предизвикана
от серията
трусове,
разтърсили
Апенинската
държава в сряда

ООН с нова програма
за бежанците и
мигрантите

ООН прие програма за подпома-
гане на 340 000 мигранти и бежан-
ци в Европа през 2017 година, съоб-
щи Управлението на Върховния
комисар на ООН за бежанците. За
реализирането на тази програма
ще са потребни 691 млн. долара,
като в нея ще участват също
Международната организация по
миграция и 72 други партньорски
структури. Целта е да се подкре-
пят „усилията на правителства-
та за осигуряване на безопасен
достъп за бежанците и мигранти-
те до убежище и защита“, поясни
в ООН. Особено внимание се отде-
ля на децата и жените, както и по-
специално на безпризорните деца.
По данни на ООН през 2016 година
в Италия са влезли 25 000 безпри-
зорни деца.

Унгария: Има
опасност от нова
бежанска вълна

“Унгария очаква влошаване на
мигрантската ситуация и поради
тази причина смята, че е необхо-
димо да бъдат извършени подго-
товки за спиране на възможна нова
бежанска вълна... Това се налага
още повече, като се има предвид
и факта, че Турция може и да не
изпълни своите ангажименти и
споразумението с Европейския
съюз”. Това каза началникът на
кабинета на унгарския премиер
Янош Лазар.

Американски Б-2
са ударили лагери
на ИД в Либия

Американски бомбардировачи
Б-2 са нанесли удари по военни
лагери на “Ислямска държава”,
намиращи се югозападно от бив-
шия бастион на джихадистите в
Либия, град Сирт, предаде АФП,
позовавайки се на американски во-
енни представители. “Това беше
направено в сътрудничество с
правителството на национално-
то съгласие в Либия”, посочва
източникът. По думите му разре-
шение за ударите е било дадено
от президента Барак Обама.

Започнаха
преговорите между
Груевски и Ахмети

Лидерите на ВМРО-ДПМНЕ и на
ДСИ в Република Македония Нико-
ла Груевски и Али Ахмети проведо-
ха първата си среща след пред-
срочните парламентарни избори
от 11 декември миналата година.
Двете партии управляват заедно
от 2008 година насам. “Двамата
обсъдиха резултатите от избори-
те от 11 декември, които бяха
оценени като свободни, честни и
демократични. Груевски и Ахмети
анализираха и политическата си-
туация в страната”, се казва в
краткото съобщение, разпростра-
нено от двете партии.

ВМФ на Украйна
в плен на леда

Нови изпитания сполетя ос-
татъка от “непобедимия украин-
ски военен флот” – той просто
замръзнал в пристанището си в
Одеса, съобщи rusvesna.su. Вълни-
те докарали ледове откъм море-
то и те блокирали Военния гаван
(пристанището). “Хлебния” и
“Нефтения” залив също са напълно
сковани от лед. В големия залив
се движат само буксири, опит-
вайки се да не позволят на вода-
та окончателно да се вледени.

Снимки БГНЕС
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Близо половин милион
сирийски деца бежанци в
момента са записани в учи-
лищата в цяла Турция. Но
въпреки че е налице пове-
че от 50% увеличение на
записване от юни миналата
година, над 40% от децата
в училищна възраст - или
380 хиляди деца бежанци,
все още не са включени в
образователния процес, за-
явиха представители на
УНИЦЕФ.

Близо 60% от сирийските
деца бежанци в Турция учат
Все още е притеснителен броят
на незаписаните в училище,
алармират от УНИЦЕФ

“За първи път от началото
на кризата в Сирия сирийски-
те деца в Турция, които посе-
щават училище, са повече от
тези, които са извън класните
стаи. Турската държава тряб-
ва да бъде похвалена за това
огромно постижение. Но ако
не са предвидят повече сред-
ства, все още има много реа-
лен риск от “изгубено поколе-
ние на сирийските деца, ли-
шени от уменията, с които
един ден ще трябва да възста-

новят страната си”, каза
Джъстин Форсайт, заместник-
изпълнителен директор на
УНИЦЕФ, след посещение на
програмите на Детския фонд
на ООН в южната част на
Турция.

Турция е дом на повече от
1,2 млн. деца бежанци. Това я
поставя в челната класация
на страни, приютили деца
бежанци.

В партньорство с правител-
ството на Турция, УНИЦЕФ
помага за укрепване на обра-
зователната система, увели-
чаване на достъпа до обуче-
ние и подобряване на качест-
вото на приобщаващото обра-
зование за сирийските и тур-

ските уязвими деца в Турция.
От 2013 г. УНИЦЕФ е помог-
нал за изграждане, обновява-
не или оборудване на близо
400 училища, обучение на
около 20 хил. сирийски учите-
ли доброволци. Приблизител-
но 13 хил. учители получават
месечни стимули.

В ход са усилия за включ-
ване на сирийските деца в
национална програма, която
предоставя парични надбав-
ки на уязвими семейства за
изпращането и задържането
на техните деца в училище.

В целия регион общо 2,7
млн. сирийски деца са извън
училище. По-голямата част от
тях са в разкъсваната от вое-

нен конфликт Сирия, където
милиони деца остават в опас-
ност. Около 300 хил. деца са в
капан в 15 области, които са
под обсада в цяла Сирия, а
още 2 млн. са в области, кои-
то са до голяма степен
откъснати от жизненоважна
хуманитарна помощ, в резул-
тат на боеве и ограничения
за достъп. Това включва 700
хил. деца в райони под кон-
трола на джихадистите от “Ис-
лямска държава”.

Междувременно турското
Министерство на труда съоб-
щи, че страната е разрешила
миналата година на 13 298
сирийски бежанци да започ-
нат работа.

Европейският парла-
мент разисква и гласува
проекторезолюция с до-
кладчик Мария Жоао
Родригес (Португалия),
заместник-председател
на Групата на социалис-
тите и демократите, от-
носно “Европейски стълб
на социалните права”. В
изказването си евроде-
путатът социалист Геор-
ги Пирински подчерта,
че стълбът е шанс да се
начертае по същество
нов курс за Европа, за
да може Евросъюзът да
си възвърне доверието
на гражданите и да
възстанови статута си на
предлагащ най-високото
качество на живот.

Проекторезолюцията
предвижда приемането
на рамкова директива за
достойни условия при
всички форми на за-
етост, включително оне-
зи, възникващи в резул-
тат на цифровизацията;
разширяване на  систе-
мите за социална сигур-
ност, за да обхващат
всички хора, заети във
всички форми на рабо-
та, включително самона-
етите; гаранции за до-
стойни заплати и коор-
динирани увеличения на

Пирински:
Социалният стълб
е шанс за нов курс
за Европа

националните нива на
минимални заплати към
шестдесетте процента
от средно претеглените
национални равнища на
заплащане.

Във връзка с опитите
на ЕНП да отслаби или
направо да отхвърли
основни текстове от про-
екторезолюцията относ-
но заплати и достойни
условия на труд, Пирин-
ски обърна внимание на
позиции от Декларация
на КНСБ срещу тези
опити. Ако тези основни
параграфи отпаднат, то
ще бъдат застрашени
планираните подобре-
ния в условията на труд
и живот в Европа и ще
остане неистовият стре-
меж да се запази ек-
сплоататорският договор
за “нула часова заетост”.

Независимо че в край-
на сметка ЕНП успя да
отхвърли ключови тексто-
ве като например онези,
засягащи минималното
заплащане, приемането
на резолюцията с внуши-
телно мнозинство от 396
гласа “за” представлява
важно постижение в пол-
за на качествена промя-
на в по-нататъшното раз-
витие на ЕС.

Най-малко 30 пожарникари загинаха при рухването на емблематичната 17-етажна кула “Пласко” в
иранската столица Техеран. По-рано избухна пожар в сградата. Ранените са най-малко 80

ООН за пръв път от
сключването на споразу-
мението по иранската
ядрена програма не е
получила никаква инфор-
мация за нарушаване от
страна на Техеран на ус-
ловията на това споразу-
мение. Това каза замест-

ООН: НЯМА НАРУШЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ИРАН НА
СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЯДРЕНАТА МУ ПРОГРАМА

ник-генералният секретар
на ООН по политически-
те въпроси Джефри Фелт-
ман на заседание на
Съвета за сигурност на
Световната организация.

Той представи доклад
за изпълнението на резо-
люция 2231, приета от СС

на ООН в подкрепа на
споразумението. “Генерал-
ният секретар не е полу-
чавал никакви съобщения
и не разполага с никаква
информация за доставки,
продажби или предаване
на Иран на ядрени мате-
риали, което би противо-

речало на положенията в
резолюцията”, посочи
Фелтман. Няма информа-
ция Иран да е провеждал
каквато и да е било дей-
ност, свързана с балистич-
ни ракети в нарушение на
резолюция 2231, подчер-
та той, цитиран от ТАСС.

Върховната рада, украинският парламент, прие
предложен от президента Порошенко закон,
който позволява чуждестранни войници да
провеждат учения на територията на Украйна
през 2017 година, съобщават руски медии. 236
депутати гласуваха в полза на закона.
Ученията включват Sea Breeze-2017 и Rapid
Trident-2017. Така американски и натовски
войници ще вземат участие в програмата
“Партньорство за мир”. 3000 войници с оръжия,
бойна техника и до 6 бойни самолети и хели-
коптери ще могат да участват в ученията на
украинска територия.
Документът сега трябва да бъде подписан от
президента.
Законите на Украйна забраняват чуждестранни
войски да действат на територията на държава-
та без законодателни промени.

Снимка БГНЕС

УКРАЙНА ОДОБРИ
ЗАКОН ЗА ДОПУСКАНЕ
НА ЧУЖДЕСТРАННИ
ВОЙНИЦИ В СТРАНАТА

Централното разузнавателно управление на
САЩ оповести нови правила за по-добра защита на
личните данни на американците по време на разуз-
навателните си операции, съобщава “Франс прес”.
Новите рестрикции, наложени от главния прокурор
на САЩ само два дни, преди Доналд Тръмп да ста-
не президент, ще принудят ЦРУ, чиято задача е да
се съсредоточава върху проблеми и заплахи в чуж-
бина, да съхранява личните данни на американците
при разузнавателни операции до 5 години.

До този момент, според изпълнителна заповед
от 1981 година на бившия президент Роналд Рейгън,
не бяха стриктни правилата по отношение как ра-
зузнавателната агенция борави с такива данни. ЦРУ
трябва да филтрира разследванията на чуждестран-
ни цели, но като се има предвид естеството на те-
лекомуникациите по света и интернет и цялата еле-

ЦРУ С НОВИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АМЕРИКАНЦИТЕ

ктронна информация в тях, невъзможно е да не се
събира и информация за американски граждани.

Например ЦРУ отбеляза, че ако изземе твърдия
диск от компютъра на хакер от чужбина, в него
може също да има много информация за американ-
ци. В такъв случай ще има стриктен контрол при
боравене с такава информация и агенцията лично
“трябва да поема разумни стъпки за ограничаване
на събраната информация само до това, което е
необходимо, за да се постигне целта при събира-
нето й”, се казва в съобщение на агенцията.

Такава информация, анализирана или не, трябва да
бъде премахната в рамките на пет години, за да е
сигурно, че агенцията няма да я притежава безсрочно.

Новите правила затягат ограниченията също от-
носно как агенти на ЦРУ могат да участват в органи-
зации в САЩ по време на разузнавателни операции.
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РУМЕН РАДЕВ:

Моето кредо е: малко думи, 
Реч на президента на България, след като положи клетва в парламента вчера

У
важаеми господин
президент, уважае-
ма госпожо вице-
президент, уважае-
ма госпожо предсе-
дател на Народното

събрание, уважаеми господин
премиер в оставка, Ваше све-
тейшество, уважаеми госпожи
и господа членове на Конститу-
ционния съд, уважаеми члено-
ве на Министерски съвет в ос-
тавка, уважаеми народни пред-
ставители, ваши превъзходител-
ства, господа генерали и адми-
рали, скъпи съотечественици.

Позволете ми най-напред
да благодаря за доверието да
бъда президент на държава с
13 века история. Да бъда държа-
вен глава на многолик народ, в
който от столетия съжителстват
етноси и религии, но отказват
да се смирят политическите
страсти. Мнозина днес казват,
че времената са трудни, но
животът изглежда подреден
само в застиналите страници на
историята, когато е преразка-
зана в минало свършено време.

Политиката се случва вина-
ги в сегашно тревожно време.
Тя зависи от способността на
милионите граждани да осъзна-
ят общите си интереси, от лоял-
ността на политиците към наро-
да, от морала им да надмогват
личната корист и егото си в име-
то на обществения интерес, от
волята им да отстояват дори
непримирими позиции в името
на добруването на България.
Такава е логиката на демокра-
цията. Държавност се гради с
натрупване. Затова бих желал
да изкажа своята признател-
ност към постигнатото от моите
предшественици - Желю Же-
лев, Петър Стоянов, Георги
Първанов и Росен Плевнелиев.
Всяко поколение има своите из-
питания. Преходът се оказа
нашият жребий. Той донесе
капитални обществени проме-
ни - приета бе нова Конститу-
ция. Тя установи демократични-
те принципи, плурализма и раз-
делението на властите. Иконо-
мическите реформи, макар и
болезнени, доведоха до пре-
връщането на плановата ико-
номика в пазарна. България по-
стигна важни стратегически
цели - членството в Европей-
ския съюз и НАТО. От панора-
мен поглед страната е изпълни-
ла програмата на историческия
преход, но панорамният поглед
е привилегия на политиците и
инструмент на анализаторите.
Погледът на обикновения граж-
дани вижда друго.

Свикнахме да гласуваме, но
мнозина днес не виждат смисъл
да го правят. Примирихме се с
изборните злоупотреби, имаме
многопартийна система, но пар-
тиите са повече от идеите за
България. Появиха се бизнес
партии, лабораторни политиче-
ски проекти, чуждопоклонниче-
ски формации. Партийната ге-
нетика в зората на Прехода из-
глеждаше по-автентична от
днешната политическа ГМО-
кухня. А отчуждението на граж-

О
Образованието би

трябвало да съдейст-
ва за равния старт
на българските деца,
независимо от мате-
риалното състояние
на семействата.

Б
Българската наука е сред недолюбвани-

те деца на прехода. Внушението, че един-
ствено пазарът трябва да определя нейно-
то финансиране, е плод на невежество.
Собствената научна експертиза е елемент
от националния суверенитет.

даните от политическата класа
е благодатна почва за популиз-
ма. Ерозията на българската
демокрация е ескалиращ про-
блем. Проведеният през ноем-
ври 2016 г. референдум, макар
да остана под законовия праг
на валидност, показа, че бълга-
рите искат личности в парла-
мента и ограничаване на пар-
тийните субсидии. Отговорност
на народните представители е
да намерят решение на тези
граждански очаквания. Рефор-
мата на Изборния кодекс тряб-
ва да е такава, че да не създа-
де повече проблеми, отколкото
се опитва да реши, да повиши
индивидуалната отговорност на
народните представители пред
избирателите, да предложи на
гражданите избор между лич-
ности, но да не остави стотици
хиляди българи без политичес-
ко представителство. Парите за
партиите следва да се ограни-
чат чувствително, но с ясното
съзнание, че лишени от разум-
но финансиране, партиите ще
станат още по-зависими от ло-
бисти и външни фактори.

Липсата на справедливост е
друг структурен проблем на
българското общество. Тя е на-
вред в драматичната пропаст
между бедни и богати, в кон-
траста между столицата и села-
та, в окаяното състояние на
българския северозапад, в чув-
ството за социална обреченост,
в безнаказаната корупция и
злоупотребата с власт. Неспра-
ведливостта е сред основните
мотиви за имиграция. Общест-
вените очаквания са фокусира-
ни в съдебната система, която е
призвана да бъде стожер на
справедливостта. Тук погледът
на европейските партньори и
този на българските граждани
виждат едно и също. Правосъ-
дието е бавно, общественият
авторитет на съдебната власт е
нисък, шири се усещане за без-
наказаност. Считам, че съдеб-
ната реформа трябва да е при-

оритет на следващото Народно
събрание и да постигне ясни
цели. Бързо, справедливо и не-
зависимо правосъдие. Но само
промяната в структурата на
съдебната власт не решава
проблемите в правораздаване-
то. Необходим е комплексен
подход, усъвършенстване на
процесуалните закони, осигуря-
ването на необходимия брой
магистрати, повишена отговор-
ност в системата, решителни
антикорупционни мерки. В
същото време съдебната рефор-
ма не трябва да се възприема
като панацея за справянето с
недъзите в обществото ни. Без
обединените усилия на инсти-
туциите, партиите и граждан-
ските структури, и без неприми-
римостта на обществото няма
как да се справим с корупцията
и престъпността.

Сянката на несправедли-
востта лежи и върху двете най-
важни социални системи -
здравеопазването и образова-
нието. Проведените реформи
не създадоха работещи меха-
низми. Шансовете на дете от

големия град са несравними с
тези на негов връстник от село
без училище и без доктор. В
здравеопазването отчитаме
все повече отделяни средства,
но обикновеният пациент все
повече се сблъсква с допла-
щане, чакане и некачествени
здравни услуги. Българските
лекари масово имигрират. Си-
стемата се нуждае от строг
контрол, по-малко бюрокрация,

професионален морал, който
да върне доверието на паци-
ентите, и мотивация, която да
отвори перспектива на лекари-
те и медицинските сестри тук, в
България. Образованието би
трябвало да съдейства за рав-
ния старт на българските деца,
независимо от материалното
състояние на семействата. Уви,
тук също обикновеният бълга-
рин се сблъсква с формален
учебен процес и доплащане.
Резултатите са ранно отпада-
не и функционална неграмот-
ност. Ниският социален статус
на учителя е съществена част
от проблемите в системата. Във
висшето образование очевид-
но се налага оптимизация на
многобройните висши училища.
Местата за студентите са пове-
че от кандидатите за тях. На
трудовия пазар дипломите и
научните звания без покрития
имат вреден ефект, сравним с
фалшивите пари в икономика-
та. Нужни са обединените сили
на държавата, академичната
общност и бизнеса за разви-
тието на млади хора, които да

посрещнат предизвикателства-
та на бъдещето не само с на-
изустени знания, но и с умения
за самостоятелно творческо
мислене и адаптивност.

Българската наука е сред
недолюбваните деца на прехо-
да. Внушението, че единствено
пазарът трябва да определя
нейното финансиране, е плод
на невежество. Собствената
научна експертиза е елемент
от националния суверенитет,
без който поставяме страната в
зависимост. Ред научни занима-
ния нямат непосредствена па-
зарна проекция, но са жиз-
неноважни за обществото.
Длъжни сме да съхраним и
развием научния потенциал на
България чрез стимулиране на
работните връзки между студен-
ти и учени и адекватно финан-
сиране на научните програми.
Културата, редом с образовани-
ето, е другият стожер на наци-
оналната идентичност. Дър-
жавната подкрепа е наложи-
телна за оцеляването и разви-
тието на нашата култура в епо-
хата на глобализация.

Българският преход съв-пад-
на с триумфа на пазарната ико-
номика в цял свят. Но пазарна
ли е българската икономика
към днешна дата, механизмите
за защита на конкуренцията
очевидно работят зле, картели-
зацията е осезаема в много
сфери. Потребителската защи-
та е недостатъчно обезпечена
от закона. Административните
тежести спъват бизнеса.
Българската икономика изглеж-
да устойчива. Данъците са нис-

ки, растежът е налице, макар и
далеч от необходимия, за да на-
ваксаме общото си изоставане.
Но и тук погледът на обикнове-
ния гражданин вижда друго.
Десетки хиляди българи са на
гурбет, за да изхранват семей-
ствата си. Липсата на действа-
ща регионална политика води
до икономическа и социална
наркоза на обширни региони. В
много села се завърна вереси-
ята. Корупцията и несигурната
нормативна среда възпират
чуждите инвеститори. Бедност-
та на хиляди българи е упрек
към всички нас. От нея избуява
и престъпността. Бизнесът има
нужда от реална конкуренция и
ограничена, но действена регу-
лация, а българите заслужават
достойно заплащане. Задлъж-
няването и обедняването на до-
макинствата подронват средно-
срочната перспектива на обще-
ството.

Преходът е тежко изпитание
за българите, но в пустинята на
прехода не бива да изоставяме
по-немощните и най-бедните.
Сред тях са хората с уврежда-
ния и пенсионерите. Икономи-
ческата логика, според която
слабите хора са в тежест на об-
ществото, трябва да отстъпи
пред разбирането, че тъкмо
слабите поддържат будна на-
шата човечност. Общество, ко-
ето загърбва солидарността, се
обрича на духовен фалит. Не-
решените проблеми на Прехо-
да прераснаха в опустошител-
на демографска криза. Тя може
да бъде преодоляна само с ком-
плексни мерки в областта на
икономиката, образованието,
здравеопазването, масовия
спорт, културата, хармоничното
развитие на регионите и общи-
ните и социални политики, ог-
раничаващи бедността и из-
ключването. Мерките за пони-
жаване на смъртността и пови-
шаване на раждаемостта не
могат да решат проблема сами.
Важно е да създадем условия-
та, при които младите да оста-
ват в България, да създават се-
мейства и да раждат децата си
тук. А българите, живеещи в
чужбина, да не късат духовната
връзка с родината. Ще работя с
всички сили сънародниците ни
зад граница да усещат подкре-
пата и грижите на България,
независимо в кой край на света
се намират.

Дами и господа, като пре-
зидент нямам амбицията да
превишавам своите конститу-
ционни правомощия, но няма
да допусна тяхното орязване
и фактическо обезсилване.
Осъзнавам ясно, че държавни-
ят глава по същество е лишен
от законодателни и изпълни-
телни правомощия. Но и никояУ

У нас все още
има политици, които
водят битки с мина-
лото - близкото и
далечното. Тези
битки раждат фал-
шиви герои. Биз-
несът с миналото е
част от безпътицата.

Р
Реформата на Изборния кодекс трябва

да е такава, че да повиши индивидуалната
отговорност на народните представители
пред избирателите, да предложи на граж-
даните избор между личности, но да не
остави стотици хиляди българи без поли-
тическо представителство.



ПЕТЪК 20 ЯНУАРИ 2017

www.duma.bg 1 11 11 11 11 1ÅÄÍÎ ÊÚÌ ÅÄÍÎ

 но резултатни действия

Б
Бедността на хиляди българи е уп-

реккъм всички нас. От нея избуява и
престъпността. Бизнесът има нужда от
реална конкуренция и ограничена,
но действена регулация, а българите
заслужават достойно заплащане.

Щ
Ще отстоявам

надпартийността на
институцията и ще
се противопоставям
решително на опи-
тите за разделение
и поляризация на
обществото ни.

Б
Българската

външна политика
трябва да се форму-
лира у нас и да се
отстоява навън,
а не обратното.

институция сама не е способна
да постигне големи национал-
ни цели. Президентската инсти-
туция съсредоточава широк
кръг от функции и разполага с
правомощия по отношение на
трите власти. Ще използвам
всички възможности за на-
сърчаване на диалога и взаи-
модействието между институ-
ции, политическите и общест-
вените сили. Защото не пар-
тийният монопол върху инсти-
туциите, а балансът и сътруд-
ничеството между властите и
диалогът с гражданското об-
щество са гарант за демокра-
тичното развитие и проспери-
тета на страната ни. Ще стиму-
лирам обществени дебати по
важни теми и ще търся макси-
мално съгласие при вземане
на решения. Ще следя институ-
циите да работят за дългосроч-
ните интереси на страната, а
не да подменят приоритети на
нацията в името на краткосроч-
ни цели. Ще бъда президент
на всички българи, независи-
мо от партийна принадлежност,
религия и етнос. Ще отстоявам
надпартийността на институци-
ята и ще се противопоставям
решително на опитите за раз-
деление и поляризация на об-
ществото ни.

Българската Конституция
отрежда на президента важни
прерогативи в сферата на
външната политика и сигур-
ността. Националната сигур-
ност е всеобхватна система. Тя
започва от вън-шната полити-

ка, про-дължава със сигурност-
та на националните граници и
за-вършва с осигуряването на
реда в страната и гарантира-
нето на спокойствието, свобо-
дата и достойнството на отдел-
ния гражданин.

България днес е член на
Европейския съюз и НАТО.
Членството в двата съюза е
стратегически избор, който не
трябва да бъде поставян под
въпрос. Той почива на споде-
лени ценности и отговорности
с останалите партньори. Но
ефективното членство предпо-
лага ясно осъзнаване и по-
следователно отстояване на
националния интерес в рамки-
те на двете семейства, с актив-
но участие в изработването на
общите решения. Българската
външна политика трябва да се
формулира у нас и да се отсто-
ява навън, а не обратното. Тази
политика трябва да бъде отво-
рена към света и да печели
приятели и партньори, а не
врагове. България има потен-
циал да засили активната си
роля в Югоизточна Европа с
инициативи и действия за по-
вишаване на сигурността,
сътрудничеството и икономиче-
ското развитие на региона.

Изминалата година бе бе-
лязана с британския вот за на-
пускане на Европейския съюз
и мигрантската криза. Двете
събития поставиха на изпита-
ние Съюза, нарастват антиев-
ропейските настроения. Свик-
нахме да таксуваме като попу-
лизъм всяка остра критика към
европейските институции и по-
литики. Но от това броят на
недоволните само нарасна.
Убеден съм, че Обединена

Европа трябва да бъде съхра-
нена на всяка цена. Противно-
то би значело непростима за-
губа на историческо време.
Отговорът на всички кризи е в
солидарните ни усилия за тях-
ното преодоляване. Предстоя-
щото председателство на
Съвета на Европейския съюз
е предизвикателство, но и ог-
ромна възможност за Бълга-

рия, изискваща отговорност и
обединени усилия на всички
нива. Мигрантската криза изи-
сква обща и решителна евро-
пейска политика. Засега има-
ме отделни действия, но не и
цялостна политика. Предвид
това считам, че са необходи-
ми решителни мерки за укреп-
ване на границата, за преси-
чане на нелегалния трафик на
хора и за ограничаване на
броя на нелегалните имигран-
ти на наша територия. Бълга-
рия трябва да настоява за ре-
визия на Дъблинското спора-
зумение, което отрежда на пе-
риферните държави от Съюза
ролята на буферна зона. Оче-
видна е кризата между Евро-

пейския съюз и НАТО, от една
страна, и Русия, от друга. За-
силването на конфронтацията
не е път за нейното решаване.
Студената война е печален
опит от миналото. В този кон-
текст смятам, че ролята на
държавния глава не е да ек-
залтира тревогите и да посоч-
ва враг, а да способства за
разрешаването на кризата с
механизмите на съюзите, в

които членуваме. Вярвам, че
резултатите от президентски-
те избори в САЩ и новата по-
литическа конюнктура в света
дават надежда за скорошно
възстановяване на диалога.

Изминалата година бе бе-
лязана и от кръвопролитната
война в Сирия, която повиши
градуса на военното противо-
поставяне до исторически

максимум след периода на
Студената война. Тлее кон-
фликтът в Югоизточна Украй-
на. В съседна Турция бе осуе-
тен опит за преврат. Терорис-
тичните атаки станаха част от
печалните хроники в Европа и
Близкия изток. Гарантирането
на сигурността на България и
българите се превръща в при-
оритетна задача.

Приетата нормативна база
за обособяване на единна си-
стема за национална сигурност
е важна стъпка напред. Но все
още остават редица въпроси
относно задачите, структурата,
функционалните връзки, управ-
лението и взаимодействието
между различните органи и
структури, ангажирани с отбра-
ната и обществения ред. Това
води до проблеми в контрола
и координацията, занижена
ефективност и преразход на
ресурси. Необходими са усилия
за гарантиране на професио-
налната подготовка и мотива-
цията на служителите на МВР
и службите за сигурност така,
че те да работят ефективно в
защита на националните инте-
реси и особено в борбата с

престъпността и корупцията.
Израстването в йерархията
трябва да става на основата на
достатъчно опит и доказан
професионализъм, а не на по-
литическа лоялност.

Като върховен главноко-
мандващ ще работя за изграж-
дане на въоръжени сили, спо-
собни не само да участват до-
стойно в колективната отбрана
на НАТО, но и да гарантират
суверенитета, независимостта
и териториалната цялост на
страната. След дълго протака-
не най-сетне можем да се по-
хвалим с приети инвестицион-
ни проекти и гарантирано фи-
нансиране за превъоръжава-
нето на част от Българската
армия. Ще следя отблизо дей-
ствията на отговорните инсти-
туции, защото в този сложен
процес и от избора на новото
въоръжение ще зависят за де-
сетилетия напред отбранител-
ните ни способности. Реализа-
цията на проектите трябва да
бъде от полза не само за от-
браната, но и за цялото обще-
ство, да бъде съпроводена

на нормативната уредба на ор-
ганизационната структура на
въоръжените сили, на система-
та на военното образование и
обучение. Трябва да е ясно, че
граждански контрол не озна-
чава гражданско управление.
Военната експертиза трябва да
заеме подобаващо място в про-
цеса на планиране и развитие
на отбраната. Ще работя за по-
добряване на социалния ста-
тус на военнослужещите и пре-
установяване на придобива-
щия опасни размери отлив от
военната професия. Ще насто-
явам за водене на реална бой-
на подготовка като най-важен

З
Засилването на конфронтацията не е

път за нейното решаване. Студената война
е печален опит от миналото. Ролята на
държавния глава не е да екзалтира трево-
гите и да посочва враг, а да способства
за разрешаването на кризата с механиз-
мите на съюзите, в които членуваме.

задължително с принос към
икономическото развитие на
страната чрез разгръщане на
програми за индустриално
сътрудничество, внедряване на
високи технологии, създаване
на нови работни места и сти-
мулиране на българската от-
бранителна индустрия.

Финансовото осигуряване
на превъоръжаването не тряб-
ва в никакъв случай да снема
вниманието от проблемите в
отбраната. Придобиването на
съвременно въоръжение е не-
обходимо, но не достатъчно
условие за модернизацията на
армията. Решаването на трупа-
ните с десетилетия проблеми
изисква прилагането на систе-
мен и всеобхватен подход. Не-
обходимо е усъвършенстване

елемент от съвременните от-
бранителни способности.

Уважаеми госпожо предсе-
дател, дами и господа. От пре-
калена употреба думите се
обезценяват. Моето кредо е:
малко думи, но резултатни дей-
ствия.

(Подвиквания от депу-
тати от Реформатор-
ския блок и Патриотичния
фронт, че словото е отег-
чително. Шушукане и хихи-
кания откъм групите им.
Прекъснат, Радев реагира
на безредието с реплика-
та: „Имате още една сед-
мица”. Депутати от ГЕРБ,
РБ и ПФ напускат залата.
Президентът продължава
словото си).

Убеден съм, че няма да ре-
шим проблемите с бодряшка
декларация, а с точни диагно-
зи и конкретни мерки. У нас
все още има политици, които
водят битки с миналото - близ-
кото и далечното. Тези битки
раждат фалшиви герои. Биз-
несът с миналото е част от
безпътицата. Фатализмът е
друга наша слабост. Но нека
не забравяме, че България е
оцеляла 13 века на историче-
ски и географски кръстопът.
Какво по-убедително доказа-
телство, че апатията не е наш
вроден порок. Тя е слабост, с
която ще се преборим.

Скъпи съотечественици,
вие ми поверихте най-отговор-
ната мисия. Вярвам, че да си
българин не е участ, да си
българин е чест. Заедно с ви-
цепрезидента госпожа Йотова
ще вложим всичките си сили,
за да оправдаем доверието ви.
Убеден съм, че с таланта на
нацията, с ясна визия, с разум-
ни реформи и общи усилия ще
изградим по-справедливо об-
щество и ще превърнем Бълга-
рия в модерна, динамична, бла-
годенстваща държава, в която
свободата и свободни, и дина-
мични граждани ще сбъдват
мечтите си.

Благодаря ви.

В
Снимки Благовеста ЦВЕТКОВА

Важно е да създадем условията,
при които младите да остават в Бълга-
рия, да създават семейства и да раждат
децата си тук. А българите, живеещи
в чужбина, да не късат духовната
връзка с родината.
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Датата

20

Вода газим...

ИНА
МИХАЙЛОВА

От кол и въже

МАЯ
ЙОВАНОВСКА

От стр. 1

1600 - СВЕТАТА ИНКВИЗИЦИЯ ОБЯВЯВА
ДЖОРДАНО БРУНО ЗА ЕРЕТИК.
Италианският философ, астроном и
математик първи отстоява идеята
за безкрайността на вселената. Не-
говите космологични теории надми-
нават хелиоцентричната система на
Николай Коперник и определят
Слънцето като една от многото сво-
бодно движещи се други звезди.
За твърденията си Бруно е изгорен на клада.

1902 - РАЖДА СЕ НАЗЪМ ХИК-
МЕТ, ТУРСКИ ПОЕТ (УМИРА 1963
Г.). Писател, сценарист, драматург
и обществен деятел. Основопо-
ложник на турската революцион-
на поезия, лауреат на Междуна-
родната награда на мира (1950 г.).
Наричан е “комунист романтик”
или “романтичния революционер”.
Често е арестуван заради полити-
ческите си убеждения и прекарва
голяма част от живота си в затвора или в изгна-
ние. Поезията му е преведена на над 50 езика.

1912 - НАД САНКТ ПЕТЕРБУРГ ПОЛИТА
ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ДВУПЛОЩЕН САМО-
ЛЕТ. “Княз Бо-
рис Търновски”
е конструиран
от свищовлия-
та Сотир Чер-
кезов (1882-
1962). Първият
български ави-
атор завършва
с отличие Все-
русийския императорски аероклуб. С подкрепа-
та на сънародници от Болград разработва свой
модел самолет. Издига се с него на 300 м и
каца успешно - само 8 години след полета на
създадения от братя Райт “Флайър”.

1920 - РАЖДА СЕ ФЕДЕРИКО ФЕЛИНИ, ИТА-
ЛИАНСКИ РЕЖИСЬОР (УМИ-
РА 1993 Г.). Представител на
неореализма в италианското
кино. Започва кариерата си
като асистент на друг голям
режисьор - Роберто Росели-
ни. Едни от най-добрите му
филми са “Осем и половина”,
“Сладък живот”, “Амаркорд”
и др. Няколко месеца преди
смъртта си получава “Оскар”
за цялостно творчество.

1946 - ОСНОВАНО Е ЦРУ НА САЩ (CIA).
Създадено е като организация за
сдържане на комунизма. Въпре-
ки острата опозиция на Държав-
ния департамент, ФБР и Пента-
гона, службата е на директно
подчинение на президента. Зани-
мава се с операции под прикри-
тие, добиване и обработка на разуз-
навателна информация за чужди правителства,
организации, фирми и граждани.

1983 - УМИРА ГАРИНЧА,
БРАЗИЛСКИ ФУТБОЛИСТ (Р.
1933 Г.). Мануел Франсишку
душ Сантуш е смятан за
един от най-великите играчи
в историята на футбола, неза-
висимо че левият му крак е с
6 см по-къс от десния. Пря-
корът му на португалски оз-
начава птичка. Умира като
забравен и беден герой.

1984 - УМИРА ДЖОНИ ВАЙСМЮЛЕР, АМЕ-
РИКАНСКИ ПЛУВЕЦ (Р. 1904 Г.). Първият човек
в историята на плуване-
то, преплувал 100 м под
1 мин. Печели пет злат-
ни олимпийски медала
(от летните игри през
1924 и 1928 г.) и един
бронзов във водната топ-
ка. Подобрява общо 67
световни рекорда. След
като приключва състе-
зателната си дейност,
става актьор, като играе
ролята на Тарзан в 12
различни филма. Него-
вият характерен вик се използва и до днес.

Вече близо 30 годи-
ни след началото на пре-
хода към пазарна иконо-
мика (колко е пазарна е
изключително спорен
въпрос) и след децентра-
лизацията на ВиК услу-
гите, дереджето ни във
водоснабдяването е все
едно и също, че даже се

и влошава. Мрежата е
над 40-годишна, инвести-
ции почти не се правят,
загубите са огромни, на-
право колосални, авари-
ите по мрежата са все-
кидневни, а цените за нас
- потребителите, стават
все по-високи.

На закрито заседа-
ние на регулаторния ор-
ган - КЕВР, за пореден
път ВиК дружествата са
отчели безумни загуби.
“Лидер” е добричкото
дружество с немислими-
те 84%. Най-ниски те са в
Русе - към 42%. Дори

този най-нисък за стра-
ната дял си е направо
разхищение. Още през
миналата година водни-
те дружества обаче вне-
соха за одобрение биз-
нес плановете си за
следващите няколко го-
дини, с които на практи-
ка оправдават исканите
от тях нови по-високи
цени. За тази година на-
пример столичното дру-
жество, което си има кон-
цесионер, иска с 30% да
повиши цената.

Топката е в КЕВР,
която одобрява цените,

но през годините - дали
с малко или с повече, те
все нагоре вървят, пък
досега не ни е станало
известно как същата тази
комисия проверява нама-
ляват ли дружествата
загубите си, какъвто ан-
гажимент със сигурност
имат. Въобще решенията
на комисията често из-
глеждат като движение
през право черво. Зако-
нодателят пък, който най-
малкото трябва да забе-
лязва и поправя дефек-
тите на изпълнителната
власт, не си направи тру-

да поне да ограничи
дела на загубите, които
ни се начисляват в смет-
ките. Щото така е по-ве-
роятно ръководството на
дружествата да бъдат
принудени наистина да
се вземат в ръце и да вло-
жат в модернизация.

Фразата “вода газим,
жадни ходим” напълно
съответства на състояни-
ето, до което бе докаран
водният сектор след го-
дини на “мъдро” управле-
ние. А сметката на каца-
та без дъно, я плащаме
всички ние.

Прощалната пиар ак-
ция на Румяна Бъчваро-
ва за борба с битовата
престъпност и гръмките
приказки, че МВР е най-
реформираната система,
си намериха похлупака.
След толкоз промени и
игри със съдбите на хи-
ляди служители и техни-
те семейства лъсна го-
лата истина. СДВР, а и

не само тя, остана без
полицаи и катаджии.
Конкурси за всякакви
длъжности, при това с
минимални изисквания
на фона на напреднала-
та, добре организирана
и модернизирана по по-
следния писък на мода-
та престъпност, заливат
страната. Мераклии се
търсят под лупа, а таки-
ва трудно се намират.
Пак поради по-горе по-
сочените причини.

Маневрите във вът-
решното ведомство, упо-
требата му за партийни и
политически цели, липса-
та на ясна социална по-
литика, на сигурност и на
гаранции за развитие
отказаха и онези, които
до последно се надява-
ха, че четвъртвековната

агония ще спре. Уви, тя
се задълбочи. И резулта-
тите са видими. Кадърни-
те изкарват нужния стаж
за пенсия първа катего-
рия, а след това се
прехвърлят в частния
сектор, където има и за-
плащане, и придобивки,
и сигурност. А МВР се
пълни с кадри... от улица-
та. От кол и въже.

И няма изгледи ситу-
ацията да се промени,
след като дървото е без
корен. Въздишаме по го-
дините, в които милицио-
нерското училище в Па-
зарджик бълваше под-
готвени кадри, а школа-
та в Симеоново - висши
служители. Днес МВР си
има Академия, но и тя
води битка за оцеляване.
И как да е другояче, след

като самото министерст-
во от години се управля-
ва от хора, които или са
твърде далеч от система-
та, или се чудят как да я
използват по-удачно за
различни от предназна-
чението й цели.

Нали не се питате
защо българският поли-
цай изглежда зле и не-
угледно на фона на анг-
лийския или германския
си колега? Дали там на-
бират кадри от улицата -
със средно образование,
с минимална физическа
годност? Друг път! Зато-
ва в Лондон и чужден-
ците знаят, че с полицай
се разговаря от дистан-
ция, а у нас в квартални-
те кръчми полицаи и
бандити пият бира на
една маса.

Разликите са в културата,
а в България процесът на се-
беизтъкване на “чуждопо-
клонниците” е утежнен и от
дълбока провинциалност. И
този път, моля, не разголвай-
те манекенката, студено е,
ще стане трудова злополука.

Президентът Румен Радев
не е продавач на надежди.
Той самият е надежда и това
е най-голямата опасност
пред него. Разочарованието
може да настъпи бързо, по
чисто субективни причини -
защо той не направи ведна-

га чудо, защо се бави. Но
трябва да имаме предвид, че
самият му избор вече е чудо.
Такова едно обикновено
чудо, сътворено от вас, обик-
новените българи.

Изборът на Радев е само
част от пъзела, само първото
парче, предстоят и други из-
бори, и всеки един от тях тряб-
ва да бъде отстояван. Не на
барикада, както плашеше по-
литическото недоразумение,
което вече се изнася от сгра-
дата на Президентството. Ти-
пажи като него трудно биха
си раздрали ризата за наро-
да, прекалено е скъпа тя, за
да се хаби. По-скоро биха
насъскали едни българи сре-
щу други. Веднъж вече проб-
ваха и си останаха сами с ву-
вузелите на жълтите павета,
но може да опитат пак, пре-
зрението, което изпитват към
вас, е много силно. Нали по-
мните картината “Стадо гове-
да”, която виси в една от за-

лите на “Дондуков” 2. А по-
мните ли как коментира
платното на Златю Бояджи-
ев президентът Росен Плев-
нелиев: “С Бойко Борисов
седяхме тук и казвам: Доб-
ре де, това е народът, и кой
го води, как го водим, в пра-
вилната посока ли го водим.
Тази картина има своя
дълбок смисъл”. Има и ние
го разбрахме.

На тези “изкуствоведи”
може да се отговори само по
един начин. С много достойн-
ство. С бюлетина в ръка на
предсрочните избори. С
вяра, че макар и трудно стра-
ната ще започне да излиза
от безвремието, в което пре-
бивава, че ще намери опре-
делената от националния ин-
терес, а не от чужди компа-
си посока. Време е да напра-
вим следващата стъпка. За
доброто на България.

Георги ГЕОРГИЕВ
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О’ Махони -
благодетелят
И днес още е жив споменът за ирландския филантроп
и голям приятел на България

Михо
ЧЕРВЕНКОВ

Пиърс О’ Махони, роден
през 1850 г. в Ирландия, е ви-
сок, строен, красив, с благород-
на осанка. Родът му е един от
най-старите в Ирландия. Произ-
хожда от благородническо се-
мейство, завършва право в Ок-
сфорд и се завръща в Ирлан-
дия. Като член на Ирландската
полунезависима автономна
партия е избиран в английския
парламент 17 мандата.

В парламента О’ Махони се
сближава с английския полити-
чески и държавен деец Уйлям
Гладстон - голям защитник на
освободителната кауза на

митрополит Партений, запозна-
ва го с идеята си да основе
приют. Свързва се и с министъ-
ра на просвещението Иван
Шишманов с молба за съдейст-
вие. Купува за нуждите на си-
ропиталището там, където е
сега хотел “Родина”, сграда на
два етажа с лични средства, и
веднага започва ремонт и под-
готовка за нуждите на дом за
сираци. Включват се с парични
средства училища, обществени
и други организации в столица-
та и страната.

За ръководене делата на
този дом за сираци е изграден
комитет с председател Софий-
ския митрополит, секретар
проф. Иван Георгов и членове:
Екатерина Каравелова, проф.
Димитър Агура, Султана Р. Пе-
трова, Лидия Шишманова и
други. Изработен е устав за ста-
туса и реда в дома, одобрен
лично от проф. Иван Шишма-
нов, въведен е режим на деня,
поддържа се изряден ред и

народа си”.
Няколко големи светли по-

мещения са обзаведени за
спални на децата, а в призем-
ния етаж са уредени кухня, тра-
пезария и пералня. Общината
купува два съседни парцела и
са устроени голям двор, игри-
ще с гимнастически уреди и
разкошна градина от цветя и
декоративни храсти. Градинар-
ството и цветята са любимо за-
нимание на благодетеля и в
родината му, и в България.

Семейство О’ Махони - той,
съпругата и двамата му синове,
живеят на горния етаж. Госту-
ват им много и все известни
личности: Екатерина Каравело-
ва, Дамян Груев, Андрей Ляп-
чев, Шишманови, лейди
Томпсън и др.

Много от децата в дома,
особено по-малките, не знаят
своите бащи и майки и приемат
благодетеля за свой баща. За
да имат лични документи и да
бъде осигурено тяхното граж-
данско и икономическо състоя-
ние и да им се отвори пътят към
живота, благодетелят дава на
всички деца собственото си
фамилно име - О’ Махони.

“Всички ние го имахме за
баща - споделя д-р Атанас Бла-
гоев Филипов, един от възпита-
ниците в този дом, и всички се
обръщахме към него с “татко”.
Известни са имената и на брат
му Георги Филипов, който по
време на Балканската война
загива за освобождението на
България, Йордан Прангов,
Лазар Филимонов, Панайот
Манушкин, Филип Прангов.
Само от Бургаския регион в
този дом са настанени 15 деца
кръгли сираци. Срещу името на
всяко е отбелязано: “баща -
убит”, “майка - неизвестна”, или
“родители - измрели”.

На близките си той пише:
“Тук успях да уредя основа-

ването на сиропиталище. От 24
хил. бежанци, които получават
помощ от българските прави-
телства, 17 хиляди са от Одрин-
ско. Ако тези хора се върнат по
домовете си, ще бъдат изклани
от турците, а имотите им конфи-
скувани. В сиропиталището на-
станихме 32 деца”.

Деца, дошли от затънтени
села и расли в мизерия, за
първи път виждат легла с чар-
шафи, електрическо осветле-
ние, чешми и тоалетни в сгра-
дата. Преди децата не са има-
ли какво да ядат. Тук вече имат
всичко, а столичният лекар Тан-
тилов поема грижите за тяхно-
то здраве. Ходят на училище,
учат няколко езика. Девет ме-
сеца по-късно са облечени в
еднаква българска “дебърска”
носия - да не забравят, че са
родени българчета.

В събота банята е задължи-
телна, а в неделя се ходи на
църква. Запазена е вярата им -

източноправославна. Живеят в
сиропиталището, а учат в раз-
лични училища на столицата.
Всяка вечер при лягане техният
благодетел отива и погалва по
главата всяко дете, а те му каз-
ват “Лека нощ, татко”.

Самият той е останал сирак
и от малък расте без баща. През
1905 г. съпругата му Алис забо-
лява от рак, постъпва в болни-
цата “Червен кръст”, лечението
е безуспешно. Почива в Бълга-
рия, а е погребана в Ирландия.
Неблагополучия съпътстват жи-
вота на синовете му.

жи. Често идват Екатерина Ка-
равелова, Лора на Яворов...

Домът за сираци “Св. Пат-
рик” се ползва с добро име в
столицата и страната, за него
се пише в печата. Самият
Пиърс О’ Махони учи българ-
ски език. В своите “Писма до
Англия” той пише: “Аз се пле-
них от хубостите на тази стра-
на”. С делата си той се прочува
в цяла България.

Издържа няколко години
децата. Накрая, на прощално
тържество, им пожелава “На
добър път” подава на всеки по
един голям дървен куфар, в
които са надиплени: по два ком-
плекта лично и спално бельо,
костюм, балтон, обувки, лични
вещи, и по две одеяла. Всички
са с диплома за завършено
образование - първата стъпка
да е сигурна.

Добър и страстен оратор,
преди началото на Първата
световна война активно рабо-
ти България да не се присъе-
динява към Централните сили
(Тройния съюз). През януари
1915 г. цар Фердинанд го на-
граждава с орден “За граждан-
ски заслуги”.

Умира на 31 октомври 1930
г. в Дъблин. Благородното му
дело не е продължено, сиропи-
талището е изоставено и раз-
рушено. Сега в София един
площад и две улици носят него-
вото име. От Махоновия панси-
он във Вили Костенец днес
няма и следа. Останали са само
спомените за спретната вила
“Ирландия”, за чужденеца-бла-
годетел и за децата със светна-
ли очи, в душите на които са се
възвърнали надеждата и вяра-
та в бъдещето.

През лятото на 2004 г. в
Малко Търново се срещат възра-
стни хора, мъже и жени с побе-
лели коси, потомци на възпита-
ниците отпреди 100 години, и
като си подават ръце за запоз-
наване изричат с вълнение
едно и също име - О’ Махони,
името на ирландския благород-
ник, филантроп и голям приятел
на България.

българите. След смъртта на
Гладстон (19 май 1899 г.) той
продължава делото му и е най-
ревностният българофил в Бри-
танския парламент. По-късно,
по време на Илинденско-Пре-
ображенското въстание, ир-
ландският журналист Джеймс
Баучер пише в “Дейли Нюз” за
жестокостите на турците в Ма-
кедония и Одринска Тракия и
за страданията на сираците.
Като чете тези статии, О’ Махо-
ни окончателно взема решение
да замине за България и да ос-
нове в София сиропиталище за
сираци.

Започва нов етап в живота
на този обществен деец и ра-
детел за освобождението на
Македония и Одринско. Оставя
богатство, спокойствие, общест-
вено положение, вековни родо-
ви традиции и всичко друго, за
да тръгне към тази далечна
страна, гърчеща се в кървави
борби за свободата.

Пристига със семейството си
в София, отсядат в хотел, уста-
новява контакти със Софийския

всичко това е в услуга на деца-
та, за да живеят спокойно, да
се учат и развиват талантите си.

Пиърс О’ Махони не се пла-
ши от лютата зима, пътува и
посещава градове и села: Плов-
див, Пазарджик, с. Комитово,
Варна, Бургас, Анхиало, Само-
ков, Дупница, Кочериново, с.
Рила и събира 32 деца - момче-
та от 6 до 12 години. Вдъхновя-
ва го чистата му и безкористна
идея да облекчи съдбата им.
Сиропиталището “Свети Пат-
рик” (Свети Патрик е покрови-
тел на Ирландия) е осветено
при тържествена обстановка на
30 март 1904 г., като в словото
си, произнесено на френски, О’
Махони отбелязва:

“Аз съм дошъл тук, движен
от чувство за милост... намерих
клети деца, чиито родители са
били зверски изклани. Тези
деца са изоставени сами на
себе си, без семейство и без
надежда. Надявам се, че в това
сиропиталище те ще се възпи-
тават като истински българи,
трудолюбиви и честни чеда на

През същата 1905 г. за ле-
тен отдих на децата О’ Махони
построява в планинския курорт
“Вили Костенец” летен дом -
вила “Ирландия”. Вилата от 200
кв.м. застроена площ е измаза-
на в бяло. През по-голяма част
от времето О’ Махони е при тях.
Има столова, готвач, просторен
двор. Тук децата живеят на пан-
сионатни начала с много гри-

С децата сирачета пред сиропиталището

Ирландският благородник
и филантроп по време на
Първата световна война

С Атанас Попфилипов (вдясно)
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Тих бял Дунав се вълнува,
весело шуми
и “Радецки” гордо плува
над златни вълни.

Но кога се там съзирва
козлодуйски бряг,
в парахода рог изсвирва,
развя се байряк.

Млади български юнаци
явяват се там,
на чела им левски знаци,
в очите им плам.

Гордо Ботев там застана,
младият им вожд -
па си дума капитану,
с гол в ръката нож:

Аз съм български войвода,
момци ми са тез;
ний летиме за свобода,
кръв да леем днес.

Ний летиме на България
помощ да дадем
и от тежка тирания
да я отървем.

Парахода остави ни
и по начин благ,
та дружината да мине
на родния бряг.

Капитанът - немец същи -
отказва - тогаз
Ботев люто се намръщи,
вика с бурен глас.

Туй го искам, не се моля:
всички сте в плян.
Тук се гледа мойта воля,
аз съм капитан!

ИВАН ВАЗОВ

Та годината е 1964-а, ме-
сецът - декември, девети де-
кември. След инициативата
сред българските деца да
бъдат събирани средства за
купуване на електрически
локомотиви за първата у нас
електрифицирана линия Со-
фия - Пловдив, дело на Наци-
оналния щаб на бригадата
“Пионерски труд за Родина-

ИЗМИНА ПОЛОВИН ВЕК ОТ СЛАВНАТА ЕПОПЕЯ, КОГАТО
СА СЪБРАНИ СРЕДСТВА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО НА ЛЕГЕНДАРНИЯ
КОРАБ И ТАКА Е ОСЪЩЕСТВЕНА ЕДНА ОТКОЛЕШНА МЕЧТА

Легендарният кораб

Времето бавно отминава, заличава спомените, но може ли
да заличи спомените на 1 200 000 български деца, осъще-
ствили с труда си една идея, един мираж дори, който
няколко следосвобожденски правителства не могат да
реализират най-вече заради интересите си. Не е редно да
кажа, че през 1966 г. децата са били други. Те са си
същите, но ние сме другите, които спряхме да говорим кой
е Левски, кой е Ботев, кое е добро, кое е зло. И как
знамето с извезаната на него клетва “Свобода или
смърт!”е било вдъхновение и надежда за цял един народ...

Инж. Георги МЪНДЕВ

та”, се заражда идеята в чест
на 90-годишнината от при-
стигането на Ботевата чета
на козлодуйския бряг да
бъде построен нов кораб “Ра-
децки”, който да е максимал-
но близък до австрийския
оригинал.

Главната организаторка
на тази грандиозна акция е
журналистката по това време
във вестник “Септемврийче”
Лиляна Лозанова, превърна-
ла идеята в своя мисия за цял
живот.

Аз винаги съм изпитвал
трепет и възхищение пред
смелостта на тази българска
жена, пред вдъхновението, с

което тя преследва своята
мечта.

С решение на Секретари-
ата на ЦК на ДКМС на 30 но-
ември 1964 г. е създаден На-
ционален щаб за построява-
не на кораба “Радецки”, като
в състава му влизат: Тодор
Стоичков, Александър Лилов,
Бистра Аврамова, инж. Ди-
митър Валев, Николай Зида-

ров, главен редактор на в.
“Септемврийче”, Дичо Дичев,
директор на корабостроител-
ния завод в Русе.

На 9 декември с отпечат-
ването на статията във в.
“Септемврийче” “Ще постро-
им отново “Радецки” е прощъ-
палникът на инициативата на
децата.

И така идеята - дадена,
реализацията - започната, но
трябва спестовна книжка. Тя
е открита в ДСК, Ленински
район на столицата. Встъпи-
телните 2,50 лв. внася Лиля-
на Лозанова.

Политбюро на ЦК на БКП
на 29 юли 1965 г. одобрява

инициативата, която има го-
лямо значение за патриотич-
ното възпитание на младите,
а Министерският съвет на 20
октомври 1965 г. решава Ко-
рабостроителният завод
“Иван Димитров” в Русе да
построи кораба “Радецки”* до
15 май 1966 г.

Да се направи параход,
който максимално наподобя-
ва историческия, е трудна за-
дача, още повече че няма ни-
какви данни за него.

Националният щаб коман-
дирова Лиляна Лозанова,
инж. Тодор Тодоров като гла-
вен конструктор и полк. доц.
Марин Михов в Будапеща и
Виена за издирване на някак-
ви данни за парахода. В Ун-
гария до корабостроителни-
цата “Обуда”, където е стро-
ен “Радецки”, те се запозна-
ват с Кирали Йожеф, бояджия
на кораба от 1906 до 1918 г.,
който им дава макет на кора-
ба, направен от него. Той им
описва подробности за инвен-
тара на плавателния съд -
пердета, килими. По-късно те
ще бъдат произведени от
наши предприятия.

Корабът е построен през
1851 г., през 1914 г. е браку-
ван, а през 1924 г. - разру-
шен.

Нужно е да споменем, още
повече че на 2 ноември м.г.
се навършиха 250 години от
рождението му, че кръщел-
ник на кораба е Йозеф Ра-
децки. По рождение чех,
граф, фелдмаршал и изтъкнат
военачалник от австрийската
армия от първата половина
на ХIХ век.

Неслучайно Ботев избира
австрийския кораб за своето
дело. Още през 1869 г. в ка-
рикатурата на Ботевия при-
ятел, полския художник Дем-
бицки, поместена във в.
“Тъпан” на 1 февруари 1869 г.
и изобразяваща смяната на
властта в Русчук между Саб-
ри паша и Акиф паша, се

*По този повод бе и
моята изложба “50 години

от построяването на
точното копие на леген-
дарния кораб “Радецки” с

активното участие на
децата на България” през
декември м.г. в Столична-

та библиотека.



ПЕТЪК 20 ЯНУАРИ 2017

www.duma.bg 11111 55555ÏÚÒÅØÅÑÒÂÈß

якои от най-атрактив-
ните забележително-
сти на Детройт са
свързани с традиции-
те на автомобилната

индустрия в града. Известният
като “Моторсити” мегаполис е
популярен в цял свят с произ-
водството на автомобили и цен-

Ìóçåèòå íà Ôîðä è Äîäæ

Анелия
ПЕТРОВА

Те са сред най-атрактивните забележителности на Детройт
показват аспекти на живота от
миналото в детайли, а заобика-
лящите ги билкови градини са
предпочитано място за сватби
и други празненства.

Недалеч от историческия
комплекс се намира имението
на Форд, което синът на имени-
тия индустриалец и изпълните-
лен директор на автомобилната
компания Едсел е обитавал при-
живе със съпругата си Елинор и
четиримата си синове. Разполо-
жено на бреговете на езерото
Сейнт Клеър, имението е изве-
стно както с красивата си архи-
тектура и интериорния дизайн
на къщата, така и с феноменал-
ните си розови градини, заоби-
колени с басейн и лагуна. След-
вайки завещанието на семейст-
вото, днес то е отворено за пуб-

цията на картини на семейство-
то. Въпреки, че след смъртта им
повечето от тях - включително
произведения на Реноар и Ван
Гог - са поверени на Детройт-
ския институт по изкуствата, в
имението все още могат да
бъдат разгледани шедьоври на

Музейният комплекс “Хенри Форд”

Н

Имението на Джон Додж “Мийдоу Брук”

лика и е средище на градински
концерти, арт събития, и истори-
чески лекции. Включеното в На-
ционалния регистър за истори-
ческо значими места, имението

Сезан, Дега и Диего Ривера.
Подобно на имението на

Форд, днес публиката може да

разгледа свободно “Мийдоу
Брук” - имението на другата
икона на автомобилната индус-
трия Джон Додж. Завещана на
щата Мичиган от вдовицата на
Додж и втория й съпруг, днес
къщата и нейните околности се
стопанисват от “Окланд
Юнивърсити”. Често споменава-
на като един от най-грандиоз-
ните американски замъци,
къщата в стил Тюдор заема
шесто място в регистъра за най-
големи исторически къщи в
САЩ. Включеният и в Нацио-
налния регистър за историчес-
ко значими места дом разпола-
га със сто и десет стаи, разпо-
ложени върху 8200 квадратни
метра, посещавани от над 70
000 туристи годишно.

С помощта на екскурзово-
ди, гостите на имението могат
да разгледат къщата, съхраня-
ваща оригиналните мебели, арт
колекция и снимки на семейст-
вото. Със своите дървени фрес-
ки, издялъни камъни, мрамор,
ръчно рисувани керамични

плочки и фино изработени гип-
сови детайли по таваните, уни-
калната къща отразява стила на

провинциалния шик, популярен
през 20-те години в САЩ. Мо-
дерната за времето си сграда
има централно отопление, два
асансьора, четири кухни и ки-
носалон. Съхранена е и колек-
цията Матилда Додж, включва-
ща произведения от стъкло на
“Тифани”, костюми на “Пол По-
аре”, ръчно изработени мебели

на “Стикли” и фин порцелан на
“Серве и Мейсън”.

Имението на Додж е заоби-
колено със скулптури, фонтан,
каменни тераси, голф игрище,
забележителни градини и гори-
ста местност с каменен мост.
Убеждението на Матилда

е поддържано и реставрирано
от специален фонд от $15 мили-
она, който Елинор завещава
през 1976.

Строена по английски архи-
тектурни стереотипи от начало-
то на века, резиденцията на
семейство Форд привлича по-
сетителите със своята елегант-
ност и европейско обзавежда-
не. Гостите могат да разгледат
известната кухня, чиито
повърхности са изработени от
сребро, фотографската стая на
Едсел, детската къща за игри с
функциониращи канализация и
електричество, както и огром-
ния пиратски кораб в лагуната,
построен по случай 21-ия рож-
ден ден на един от синовете му.

Възхищение буди и колек-

тралите на автомобилните гиган-
ти Дженеръл Моторс, Крайслер
и Форд в него. Съвсем законо-
мерно Mузейният комплекс “Хе-
нри Форд” е сред атракциите,
които могат да задоволят любо-
питството не само на автомобил-
ните любители, но и на тези, ин-
тересуващи се от историята на
Детройт. Музеят, заедно със за-
обикалящия ги “Грийнфилд ви-
лидж”, е най-големият в САЩ,
съчетаващ външно и вътрешно
музейно пространство.

Наименуван в чест на своя
основател Хенри Форд, музеят
е живо свидетелство за любо-
вта на автомобилния индустри-
алец към историята и стремежа
му да съхрани артефакти от
ерата на Индустриалната рево-
люция в страната. Освен колек-
ции, свързани с началото, по-
стиженията и въздействието на
автомобилите върху живота на
хората, музеят пази артефакти
с национално и световно зна-
чение. В него могат да се видят
както президентските лимузини
на Теодор Рузвелт, Джон Кене-
ди и Роналд Рейгън, така и ла-
бораторията на Томас Едисън.
Музеят съхранява люлеещия се
стол на Ейбрахам Линкълн от
ложата на “Форд тиатър”, на
който големият политик е стоял
по време на убийството си през
далечната 1865 г.

Специално място е отделе-
но за автобуса на Роза Паркс,
превърнал се в емблема на
движението срещу расовата
дискриминация през 50-те и 60-
те години на миналия век. Пред
вратите на автобуса често мо-
гат да се видят опашки от чака-
щи да седнат на мястото, което
мис Паркс отказва да отстъпи
на бял пътник през 1955 г., по-
ставяйки формално начало на
борбите за расово равноправие
в САЩ.

Външната част на музейния
комплекс е не по-малко впечат-
ляваща с десетките си занаят-
чийници, ферми, гостилници и
железница, уловили духа на
американските градове от 19-
ти век. Старовремските сгради

Додж, че храната в кухнята
трябва да идва от двора, а не от
маркета, намира доказателство
в съхранените зеленчукови и
плодови градини около имени-
ето. Посетителите могат да ви-
дят някогашните оранжерии и
постройките, в които семейст-
вото е отглеждало добитък.

Особено любопитство пре-
дизвиква старата конюшна на
семейство Додж, понастоящем
превърната в гараж, съхраня-
ващ различни модели от ран-
ната епоха на автомобилите
Додж. Автомобилите напомнят
за ежегодните събития, дома-
кинствани от семейство Додж
през всеки август, по време на
които имението се е превръща-
ло в своебразно изложение на
ретро коли.

Известна със своята филан-
тропия, Матилда Додж активно
подпомага над 40 местни орга-
низации. Нейното най-популяр-
но дарение датира от 1957 г.,

когато тя и вторият й съпруг
даряват цялото имение и $2
милиона на щата с цел изграж-
дане на “Окланд Юнивърсити”.
В съседство до университета на
територията на имението днес
се намира открита концертна
сцена, домакин на световни
музикални звезди през летните
месеци.

Имението на Хенри Форд

Градините в
“Мийдоу Брук”
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Не ползвайте летните кремове през зимата,
препоръчват специалисти

Б

Кожата при ниски
температури
Кожата при ниски
температури
Кожата при ниски
температури
Кожата при ниски
температури
Кожата при ниски
температури
Кожата при ниски
температури

езспорно най-доб-
рият начин да се
предотврати изсъ-
хването на кожата
през зимата е тя да

о данни на Националния център
по заразни и паразитни болес-
ти близо 1200 души на ден ос-
тават повалени от грип и остри

бъде овлажнена. Но как?
Преди всичко трябва да се
знае, че студеното време,
често в комбинация с вятър
изсушава кожата и разруша-
ва горния й липиден слой.
Затова едно от най-лошите
неща, които можете да напра-
вите за нея при ниски темпе-
ратури, е да я намокрите, пре-
дупреждава здраве.bg.

Специалистите препоръч-

ват да се вземат мерки, най-
вече за няколкото изложени
пряко на атмосферните усло-
вия части на тялото, като се
намали колкото е възможно
отделянето на вода от клетки-
те и се използват различни
видове най-добре несъдържа-
щи вода кремове.

Кожата на лицето трябва
първо да се почисти с овлаж-
няващ крем, а след това да се
намаже с по-мазен. За сухата
и чувствителната, както и за
стареещата кожа, е подходя-
що розовото масло - то под-
младява, регенерира кожата

и повишава нейната еластич-
ност. Маслата от жасмин, кай-
сиеви ядки и праскови също
омекотяват и овлажняват.

Не ползвайте летните кре-
мове през зимата, предупреж-
дават специалистите. Обясне-
нието е, че през лятото се
ползват овлажняващи кремо-
ве, в които се съдържа вода.
Когато навън е студено, вла-
гата, попита в кожата, криста-
лизира и разкъсва клетките на
епидермиса, което води до
преждевременно стареене на
кожата. Затова през зимата
трябва да се използват по-

мазни кремове. Обърнете вни-
мание на растителните масла,
които са особено полезни за
чувствителната, пореста кожа
и кожата от смесен тип. Освен
това те овлажняват, предпаз-
ват кожата и стимулират рас-
тежа на новите клетки.

Устните задържат по-мал-
ко влага от всяка друга част
на тялото. Затова и не обичат
зимата - именно през студе-
ните месеци тяхната нежна
кожа най-често се напуква и
загрубява. А положението
още повече се утежнява, ако
постоянно ги ближем в опит
да поправим нещата. Специа-
листи препоръчват през зим-
ните месеци да се употребя-
ват повече течности. От сухо-

тата на устните може да ни
спаси както балсамът за уст-
ни, така и червилото, но само
качественото.

През зимата е по-специ-
фична и грижата за кожата на
ръцете и краката. Кремът за
ръце винаги трябва да е с вас
и да го ползвате няколко пъти
на ден, особено, след като
измивате ръцете си. А изми-
ването на ръцете през зимата
е по-често заради предпазва-
нето от грип.

Овлажняването на крака-
та е добре да се прави вечер
след баня, преди лягане. Ако
искате да усилите ефекта,
можете, след поставяне на
крема, да сложите ръкавици
и да обуете чорапи.

ППППП
2 л вода на ден през зимата помагат да борим вирусите

респираторни заболявания у нас. Спо-
ред статистиката най-застрашено е
населението в активна работоспособ-
на възраст между 30 и 64 г. Прогнози-
те на специалистите са грипната
вълна да достигне своя пик в края на
януари.

От съществено значение за пре-
венцията на грипа е поддържането на
устойчива имунна защита. Един от
съществените фактори за нейното
наличие е нивото на хидратация на
организма.

“Имунната система изключително
се повлиява от водния прием. Необхо-
дими са ни поне 2 л вода дневно, не-
зависимо от студеното време”, комен-
тира д-р Райна Стоянова, диетолог и
експерт по здравословно хранене.
“Повечето хора обаче не приемат
достатъчно течности, особено през
зимата. Водата поддържа клетъчния
имунитет, затова трябва да организи-
раме деня си така, че да не забравя-
ме за правилната хидратация. Може
например да оставим бутилка на бю-
рото си, за да ни подсеща, че не сме
пили достатъчно през деня или да си

правим кратки почивки за по чаша
вода”, пояснява  д-р Стоянова.

Според изследване на Мичиган-
ския университет (САЩ) 1/3 от хората
в активна възраст не са достатъчно
хидратирани, а дехидратацията е
съпътстващ фактор в генезата на мно-
жество заболявания освен грипа и
вирусите*. Систематичният недостатъ-
чен прием на вода може да доведе до
камъни в бъбреците, затегнат стомах
и черва, гастрит, забавен метабо-
лизъм, нарушена обмяна на вещест-
вата, мускулни крампи, по-силни пред-
менструални болки. Един от най-вер-
ните индикатори, показващ недостига
на течности, е урината. При дефицит
на течности тя става тъмна и с остра
миризма.

Водата е и един от най-евтините и
най-ефикасни начини да си гаранти-
раме по-бавно стареене. Консумация-
та на 1,5-2 л вода дневно не само
изчиства токсините от организма, но
и ни кара да се чувстваме живи, мла-
ди и сияйни. Храненето в условия на
стрес и замърсена градска среда
задължително включва и засилена
хидратация, за да се стимулира дре-
ниращата функция на бъбреците и да
се извеждат от организма воднораз-
творимите вредни вещества.

БЕЗПОЛЕЗНИ ЛИ СА
ВИТАМИНИТЕ?

Б
Безплатни пре-

гледи за псориазис
организира Клиника-
та по дерматология и
венерология на Во-
енномедицинската
академия. В рамките
на Седмицата за
борба с псориазиса
пациентите ще бъдат
консултирани от спе-
циалист без предва-
рително записване.

Акцията е в пери-
ода 23-27 януари
2017 г., от 10 до 12 ч.
в 227 кабинет на вто-
рия етаж на поликли-
никата на ВМА. В
Клиниката по дерма-
тология и венероло-
гия, която е национа-
лен център за борба
с псориазиса, се при-
лагат всички модер-
ни и съвременни ме-
тоди за лечение на
заболяването.

Псориазисът е
хронично-възпали-
телно заболяване, от

Безплатни прегледи за псориазис във ВМА
което страдат 2-3% от
европейците. Може
да засегне не само
кожата, но също нок-
тите и ставите. Не е
заразен, няма ни-
какъв риск за окол-
ните на болния. Все
още точният меха-
низъм на възникване
на болестта не е
изяснен. Предполага
се, че има известно
генетично предраз-
положение. Това оба-
че не означава, че
ако в семейството има
такъв пациент, за-
дължително и децата
ще се разболеят.

Има някои от-
ключващи фактори:
инфекции със стреп-
тококови бактерии,
чести ангини в дет-
ска възраст, пробле-
ми със сливиците.

Типичните симп-
томи на псориазиса
е появата на участъ-
ци по кожата, които

са червени и възпа-
лени, със сребристо-
бели люспици. Усеща
се сърбеж. Болестта
е хронична и проти-
ча на пристъпи, меж-
ду които има перио-
ди на облекчение
при симптомите.

Окончателно из-
лекуване не е въз-
можно, освен в ред-
ки случаи. С на-
предъка в медицина-

та обаче вече се
предлагат различни
терапии, които об-
лекчават неприятни-
те усещания. Това са
главно мехлеми, до-
бавки във водата за
миене, а също и ген-
ноинженерни лекар-
ства - т.нар. биоло-
гични препарати.

В света боледува-
щите от псориазис
са приблизително

125 млн.
души (2%
до 3% от
население-
то). В Бъл-
гария лип-
сва регис-
тър за бол-
ните с псо-
риазис, но
при съ-по-
ставка на
данните от
световната
п р а к т и к а
може да се
смята, че

около 2% от бълга-
рите страдат от за-
боляването. Това
означава, че засегна-
тите са не по-малко
от 140 хил. души.
Между 10-15% от но-
вите случаи са деца
под 10 г. Болестта се
отключва на сравни-
телно млада възраст
- средно около 28 г.,
става ясно от сайта
“Пробуди се”.

Всеки знае за
ползите от ви-
тамините, но в
наши дни ня-
кои учени
поставят под
въпрос и
тази полза.

Учени от
Дания про-
учили резул-
татите от кли-
нични изследва-
ния на 180 938
души, за да проучат
цялостния ефект от приемането на тези
вещества.  Лечението с бетакаротин и виа-
мини А и Е може да увеличи смъртността,
твърдят учените. Според колегите им от Хар-
вардския университет витамин А може да
увреди костите. Но е известно, че липсата
на витамин А води до суха кожа, чупливи
нокти и късаща се коса. Основната препоръ-
ка е съчетаването на витамини да става
единствено след консултация с лекар или
поне фармацевт.

Добре е да се запомни, че прекалено
топлите или прекалено студените напитки
правят неефективен приемът на витамини.
Не е препоръчително витамините да се
приемат с кафе или чай.
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Анатолий СТАНКУЛОВ

РЕФОРМАТОРСКА ДИЛЕМА

Ивайло ЦВЕТКОВ

Добрият честен
вълшебник

Имало едно време добър и честен вълшебник.
Обичал откровеността, правдата, взаиморазбира-
нето и любовта между хората. И искал всички да
са като него…

Между другото, имало пороци, които мразел.
Лъжата, измамата, лицемерието, двуличието…

И затова един ден се заел с трудно, но благо-
родно дело. Събрал всички сили в едно, грабнал
цялото си знание, стегнал уменията си и… Сътво-
рил силна, здрава, въздействаща магия…

И унищожил лъжата и съпътстващите я пороци…
Всички хора станали честни…
… Мъжът погледнал жена си и рекъл: „Да, бе –

я се виж на какво мязаш! Отивам млада булка да си
намеря…“

… Момата се изхилила на годеника си: „Добре,
че баща ти дава толкова пари, иначе не бих те
погледнала даже“…

… Подчиненият се изправил пред началника си:
„Абе, дърт идиот такъв! Докога ще ни губиш времето
с тъпите си шеги?“…

… Посланикът вдигнал глава: „Цар си, ама само
щото баща ти е бил такъв! Пък сега нашият кретен
те лъже, че си велик и силен!“…

… Войникът се подпрял на копието и пренебре-
жително подметнал на командира си: „И сто звез-
дички да си сложиш на пагона, пак некадърен офи-
цер ще си“…

… Търговецът вдигнал плата пред мющерията:
„Ей, добре, че сте баламите, че иначе тоя гнилоч
какво да го правя?“…

… А жената рекла на мъжа си: „Стара и грозна
съм, ама добре, че синовете ми приличат на бащите
си, а не на теб“…

И като се размахали точилки, бухалки, мечове,
скиптри, копия, тояги… Като се завихрили едни до-
машни конфликти, граждански войни, народни ре-
волюции, световни войни…

Та магьосникът се видял в чудо. Събрал всички
сили в едно, грабнал цялото си знание, стегнал
уменията си и… Сътворил силна, здрава, въздей-
стваща магия…

И унищожил старата. Светът станал пак норма-
лен – с все полезните лъжи, познатите измами,
възпитателното лицемерие, културното двуличие…

Те така се създават цивилизациите…

Георги Коновски

»
Няма вече
идеалисти

Идват вчера двамца от сержанти-
те и ми се хилят като млади кроко-
дилчета.

- Шефе – викат - требва да ни
представиш за награда!

– Да не сте арестували някой
международен терорист?

- Е, шефе, много вдигаш летвата!
Чак до международни терористи не
сме стигнали, но извършихме геро-
изъм в мирно!

- Значи сте разкрили нелегален
бардак и не сте се възползвали от
труженичките? – продължавам с
догадките аз.

- Не, шефе, не!
- А какво тогава, бе?! Наркотра-

фикант ли гепихте, фалшификатор
ли?

И сержантчетата започват един
през друг да обясняват.

- Спираме – казва сержант
Лозев – един грък. За превишена
скорост!

- И му се представяме по устав!
– уточнява сержант Харизанов.

И после: “Така и така, господин
грък, нарушихте правилата, доку-
ментите за проверка, ако обичате!”

- А гъркът мълчи и ни подава
двайсе евро!

- Ние обаче – не!
- Византиецът вдига мизата! Дава

още двайсе! Ние – пак не! “Доку-
ментите и точка!” Оня добавя още
сто! После още сто!

- А вие? – питам аз вече заинт-
ригуван.

- Ние, шефе пак не! Той вади
още две стотачки!

– Докога така? Доколко стигна
тоя?

- До три хиляди! – отвръщат
хорово двамата.

- И вие не ги взехте?!
- Не ги взехме шефе! Свалихме

го от колата, закопчахме го! Така
че, шефе, пиши рапорт да ни
представиш за награда!

- Добре – викам, - момчета! Ще
ви представя! За награда! А сега
сте свободни!

Двамата излязоха, а аз се
замислих. И ми стана и тъжно, и
тежко! Господи, колко е прогнила
нашата система! Колко са корумпи-
рани тия младите! Няма го някогаш-
ният наш идеализъм! Оня им дава
три хиляди евро подкуп, а те ги
отказват! Бе колко искат тия, бе?!

Благовест МИТКОВ

като ваканцията - никога не продължават достатъчно
като банани - колкото са по-стари, са по-зрели
като времето - не можеш да направиш нищо, за да го промениш
като кафето - най-добрите са горещи, силни и те държат будна
цяла нощ
като рекламата - не трябва никога да им вярваш
като пуканки - засищат те, но за кратко
като снеговалеж - не се знае кога ще падне, колко сантиметра
ще е и колко време ще издържи
като ксерокс - служи само за размножаване
като паркоместа - най-добрите са заети, останалите са запазени...!

ÎÒ ÍÅÒÀ ÑÎÒ ÍÅÒÀ ÑÎÒ ÍÅÒÀ ÑÎÒ ÍÅÒÀ ÑÎÒ ÍÅÒÀ Ñ ÌÚÆÅÒÅ ÑÀ:
Тихомир ЙОРДАНОВ

Шумотевица

Той тази тактика изучи.

Е, давай, Цанев: - Бум!

Нима ще си отидеш ти

без шум?

Така си скучен!...
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ЕВРОКЛАСИЦИ Хенри БЮТНЕР �ГЕРМАНИЯ

Български парадокс:
- Значи, ако си гол - не ставаш за

директор на училище, обаче, ако си гола
вода - ставаш за министър-председател.

☺
Важно!
До всички, които получиха от мен за

коледен подарък книга:
- Понеделник е срокът за връщане в

библиотеката.
☺

- Знаете ли колко елементарно аме-
риканците се усетили, че Путин е заме-
сен в изборите им?

- На урните пишело - “Put in.”
☺

Знаете ли, че:
Чиновникът винаги живее за сметка

на държавата. Дори и като го вкарат в
затвора...

☺
В чудния свят на семейните:
Мъж - това е създание, което, изми-

вайки чинията си, те гледа така, все едно
е изчистил целия апартамент.

☺
Малки хитрини:
Преди да паркирате в преспа, първо

проверете дали е свободна...
☺

Хилъри Клинтън и Доналд Тръмп се
разхождат заедно и виждат сладкарни-
ца. Влизат вътре и разглеждат отрупа-
ните със сладкиши рафтове. По едно
време Хилъри вика Тръмп и му казва:

– Виж, виж! – и му показва в джоба
си три откраднати сладки.

Тръмп казва:
– Хилъри, как не те е срам, уж си

сенатор, бивш Държавен секретар, а
крадеш! Това е лошо!

– Ооо, Доналд, ти пък си милиардер,
купи си тогава.

– Не, Хилъри, аз съм предприемач и
сега ще ти покажа как се правят тези
работи.

Тръмп отива при продавача и му
казва:

– Ако ми дадеш една сладка, ще ти
покажа фокус!

Продавачът се съгласил и му подал
една сладка. Тръмп я изял и пак казва:

– Ако ми дадеш още една сладка,
ще ти покажа фокус!

Така изял три сладки и поискал и
четвърта. Продавачът, обаче, се запъ-
нал и казал:

– Ааа, изяде вече три сладки, пока-
жи ми фокуса!

Тръмп се усмихнал и казал:
– Е, добре, искаш фокус – имаш го!

Погледни в джоба на Хилъри, твоите
сладки са там!

☺
Малки хитрини:
Ако сте поканили госпожица вкъщи

да види вашите рибки, а нямате аквари-
ум - отворете консерва с цаца.

☺
- Приятелю, къде си тръгнал? И защо

изглеждаш бесен?
- Отивам до винпрома да им кажа да

престанат да си хвърлят джибрите в
близката горичка!

- И защо?
- Как защо!? Вчера някакви пияни

зайци помляха кучето ми от бой...
☺

- Докторе, секса има ли странични
ефекти?

- Ако разбере мъжът ви - да!
☺

Компютърни веселия:
Инженер от Microsoft, инженер от Intel

и програмист от Linux се намират в то-
алетната на Мол-а. Първи излиза от
кабинката инженерът от Microsoft и до-
като си мие ръцете, с обилно количест-
во сапун, облива ги с огромно количест-
во вода и най-накрая използва огромно
количество хартиени кърпички, за да
подсуши ръцете си и... на висок глас
прави обобщение:

- Ние от Майкрософт, всичко което

правим - го правим добре!
Инженерът от Intel, също мие ръцете

си, но използва много малко количество
вода, няколко капки сапун и само ъгълче-
то на подсушаващата хартия. Когато
завършва процедурата, обобщава:

- Ние от Интел, също вършим всичко
добре, но го оптимизираме до макси-
мум.

Програмистът от Linux, без изобщо
да си мие ръцете, поглежда двамата и
казва самодоволно:

- А, ние от Linux, никога не си напи-
каваме ръцете...

☺
В чудния свят на семейните:
- Тате, тате, къщата гори!
- Шшшт, излизай тихичко, да не събу-

дим майка ти...
☺

Обява за запознанство:
За всички, които търсят голямата и

чиста любов - тежа сто и двайсет кило-
грама, висока съм сто и осемдесет сан-
тиметра. И се къпя всеки ден. Очаквам
обажданията ви!

☺
В чудния свят на семейните:
Жена се забавлява с войник. Присти-

га съпругът. Войникът се скрива на бал-
кона. Стои там час-два, става му студе-

но, и както е по униформа, влиза обрат-
но в стаята. Съпругът крясва:

– Какво правите тук?!
– Моля запазете спокойствие. Има-

ше учение, и аз скочих с парашут, но
понеже нямам опит, паднах на вашия
балкон.

Жената се преструва на изненада-
на:

– Но как така?!
– Успокой се, мила! – казва съпругът

– вчера у Петрови трима геолози търсе-
ха нефт в банята...

☺
Драма:
В омагьосан кръг съм. Психиатърът

ми каза да си намеря жена, а жените ми
казват да ида на психиатър...

☺
Чукча, разписвайки се, поставя три

кръстчета.
- Но защо три кръстчета?
- Име, фамилия и учена степен.

☺
Стар и много богат евреин починал.

В завещанието си написал, че желае
всичките му пари да бъдат погребани с
него. Сред близките му настанал смут.
Едни казвали да изпълнят последната
воля, други отказвали.

Най-накрая се допитали до равина,
който отговорил:

- Напишете му чек.
☺

Обстановката в страната в едно из-
речение:

- Чисто гол в снега, Издислав ядеше
вафли, намазани с лютеница.

☺
Влизам сутринта в колата, пускам

навигацията и оная ми вика:
- Аре, пали по-бързо тая кола, че

измръзнах в тоя студ, бе...
☺

- Защо са ти червени очите? Да не
си болен?

- Да, КОНЯКтивит...
☺

Наркошеги:
- Бабо, в хладилника имаше един

буркан с лютеница, къде е, че ми се
яде?

- Абе ти мани лютеницата, иди виж
къв дракон има в банята.

☺
- Жорка, жена ти крещи ли по време

на секс?
- Случва се... Последния път проглу-

ши ушите на всички в блока... Когато ме
хвана със съседката!

☺
Ако на стриптийзьорка може да се

каже “екзотична танцьорка”, то може ли

на наркопласьор да се каже “екзотичен
фармацевт?”

☺
- Скъпи, ти си най-хубавото, което ми

се е случвало в живота!
- Милата ми, изобщо не подозирах,

че ти е толкова скапан живота...
☺

Знаете ли, че:
Ако на лъжата краката са къси, при

метеоролозите трябва да са само джуд-
жета!!!

☺
- Докторът ми каза, че най-доброто

средство, за да ми се излекува гърлото,
е стриптийз.

- “Стрепсилс”, ти е казал.
- Еееий! Способна си да разбиеш

мечтите на всеки...
☺

Шефът към една от подчинените си:
- Петрова, вярно ли е, че си казала,

че съм отвратителен шеф и ти се гади от
мен?!

- Не, шефе! Само споменах, че вие
сте понеделникът на моя живот!

☺
Басня:
Слонът и мравката се женят. В първа-

та брачна нощ слонът от вълнение уми-
ра. Мравката огорчено констатира:

- Един миг любов, цял живот ко-

пане...
☺

Ромското включване:
Петстотин цигани демонстрират пред

Министерския съвет:
- Искаме работа! Искаме работа!
С колата си минава бизнесмен, спи-

ра и пита първия му попаднал:
- За какво протестирате?
- Искаме работа господине. Няма кво

да ядем!
- Ето визитката ми! Ела утре в осем

часа и веднага почваш!
- Ииий, да си таковам късмета, бе!

Как от петстотин души па точно мен
избра?

☺
Медицина за всички:
Ако човекът, когото обичаш, трепери,

когато го прегръщаш... Ако неговите уст-
ни парят като жар, когато ги целуваш...
Ако очите му са насълзени и имат осо-
бен блясък... Бягай от него - това е грип!

☺
Любимият виц на патриотите:
Предлагам да пием за жените! За

нашите, български жени. Не за амери-
канките, които пият, пушат и се чукат
безразборно. Нашите освен всичко това
- работят!

☺
Пазар в Тел Авив:
- По колко са ти доматите?
- По седем шекела.
- А, много бе, при Моше са по пет!
- Е, защо не си купиш от Моше тога-

ва?
- Ами, защото той няма в момента.
- Е, аз когато нямам, при мен са даже

по три!
☺

Когато бях по-млад, може би някъде
към двадесет и седем годишен и нямах
работа, майка ми се все ми се караше:

- Нищо не правиш, не те ли е срам?
На твоите години Кърт Кобейн вече се
беше самоубил...

☺
- Какво е общото между хемороиди-

те и БМВ?
- Че рано или късно стават притежа-

ние на някой задник.
☺

В света на животните:
Казват, че котките лягат на болното

място. Вчера моята котка легна върху
портфейла ми. Много е права, много.

☺
Драма:
Не е лесно да си жена! Знаеш, че си

създадена да направиш някой мъж
щастлив, обаче е трудно да намериш
къде се е скрил тоя нещастник...

☺
Знаете ли, че:
Жените ревнуват, защото добре зна-

ят на какво са способни другите жени.
☺

Екология за всички:
Кит плува в кръг около самка и с

упрек говори:
– Колко страни по света, стотици

екологически организации, сума ти по-
литически лидери, милиони хора – всич-
ки се борят, за това нашият вид да
продължи да съществува, а ти ми раз-
правяш: “Главата ме боли…”

☺
Две блондинки си говорят.
– Муци моят мъж си купи мотор от

Англия.
– Олеее, дано да не е с десен волан!

☺
Иванчо разправя на приятеля си:
– Днес намерих двеста лева на ули-

цата и ги отнесох в полицията. На мое
място ти какво щеше да направиш?

– И аз като тебе – щях да излъжа.
☺

Знаете ли, че:
Доброто трябва да го правиш така,

че никой да не разбере. Впрочем, злото
също.

☺
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Боян БОЙЧЕВ

Îò ðåäàêòîðà

Øàíñúò äà íå
áúäåì ñòàòèñòè

Докато бяхме в празнич-
но настроение от нового-
дишните празници и после-
двалите ги имени дни, някак
между другото премина ин-
формацията, че американ-
ски танкове пристигали в
България, както и в други
източноевропейски страни,
за да ни пазели от възможна
руска агресия. На това на-
родът му вика: “Един гледа
сватба, а друг - брадва”.

И освобождаващият по-
ста президент на изпрово-
дяк отново включи омръзна-
лата на всички трезво мис-
лещи българи развалена
плоча за руската заплаха.
Нещо повече, той се опита
да назидава своя наследник
как да постъпва и каква по-
литика да води. Дори обеща
да застане на барикадата,
ако бъде направен опит за
отклонение на България от
европейския и евроатлан-
тическия й път. В скучно-
ватата си реч освен че
обясни кой е “номер 1” във
всичко, бившият вече пре-
зидент започна да се вжи-
вява и в герой от барикади-
те. Той вече веднъж заяви
своите симпатии към “кра-
сивите, умните и интели-
гентните”... и щедро пла-
тените по време на проте-
стите срещу правителст-
вото на Орешарски.

Аз пък задавам въпроса:
къде е демокрацията? Зна-
чи ли, че ние нямаме право
на мнение. Защото когато
влязохме в НАТО, никой не
ни пита. Ами ако, казвам
съвсем хипотетично, из-
веднъж вземе, та се случи
референдум и българинът
реши, че не иска в НАТО,
тогава какво правим? Бив-
шият президент ще развее
риза на барикадите, а аме-
риканските танкове ще
влязат в столицата ли?

Но нека се върнем в реал-
ността. Изследвания показ-
ват, че 82% от населението
у нас се отнася дружески
към Русия и не я смята за
заплаха. Само 4% се опреде-
лят като русофоби. Но сред
тези 4% попадат хора, на-
сочвали нашата политика
през последните години.

Новоизбраният амери-
кански президент Доналд
Тръмп заяви, че иска про-
мяна в отношенията с
Русия. Дали ще се случи,
остава да видим.

Новоизбраният българ-
ски президент Румен Ра-
дев заяви същото.

Има нещо символично в
това, че и двамата
встъпват по едно и също
време в длъжност.

Под замръзналите ледо-
ве на днешното ни лениво и
егоистично съществуване
клокочат вълните на промя-
ната. Без тях светът би се
превърнал в твърде опасно и
дори безлюдно място. И
като страна, членка на Ев-
ропейския съюз, ние имаме
историческия шанс да игра-
ем важна роля в тази промя-
на. От нас зависи дали ще
приемем ролята  или отново
ще се окажем статисти и
ще чакаме някой друг да
решава. А ние да се нагодим
според ситуацията...

От 20 януари до 20 февруари в Худо-
жествената галерия “Жорж Папазов” в
Ямбол, гостува Музеят на хумора в Га-
брово. Тематичната му колекция  “Праз-
ниците на българина” включва 27 живо-
писни творби на 18 български художници,
творили през последните години на ХХ и
началото на ХХ² век. Платната са подбра-
ни от общо 1 579-те живописни творби,
които се съхраняват в художествения
фонд “Хумор на народите” на Дома на
хумора и сатирата. Българинът умее да празнува - цветно и
звучно. Затова от показаните творби блика истинско жизне-
радостно настроение и ярък колорит. Празникът изпълва душа-
та на всички персонажи, родени изпод четката на безспорни
майстори, като Енчо Пиронков, Емил Стойчев, Недко Солаков,
Иван Попчев, Цветан Колев, Стоян Венев, Кирил Божкилов, Наум
Хаджимладенов, Никола Николов, Илия Милков, Николай Алексиев,
Калина Атанасова, Ганчо Карабаждаков и др. Творбите са уча-
стия на художниците в различни издания на Международното
биенале на хумора и сатирата в изкуствата, както и дарения
след самостоятелни изложби в Дома на хумора. “Празниците на
българина” вече е показвана в Дупница, Севлиево, Полски Тръмбеш,
Казанлък, Асеновград, Русе, Пловдив и Попово.

ÈÇËÎÆÁÀ

Ìóçåÿò íà õóìîðà è ñàòèðàòà
ãîñòóâà â ßìáîë

ÍÀÄÏÐÅÂÀÐÀ

Националният дарителски фонд “13 века
България” ще връчи за шести пореден път
Националната литературна награда за
български роман на годината “13 века Бълга-
рия” на 11 май, информира БТА. Участие
може да вземат български романи, издадени
през 2016 г. Те ще бъдат предоставени на
жури, определящо шест номинации, от кои-
то ще се излъчи и лауреатът на наградата
- почетна грамота и парично покритие от
11 000 лв. Журито е в състав проф. дфн Боян
Биолчев (председател), доц. Борис Минков,
Деян Енев, Здравка Евтимова, доц. дфн
Пламен Дойнов. Книгите следва да бъдат
предоставени от издателя или от автора
в 6 екземпляра, на адрес: София 1421, кв.
“Лозенец”, пл. “Проф. Васил Геров” 1, НДФ “13
века България”, За конкурса “Роман на годи-
ната”.

Другият национален конкурс “Рашко Су-
гарев” за къс разказ е за автори до 35
години. Разказът трябва да е публикуван в
периодичния печат или в книга през 2016 г.
Жури в състав Димитър Коруджиев (предсе-
дател), Георги Величков, Деян Енев и Теодо-
ра Димова определя наградите, които ще се

“13 âåêà Áúëãàðèÿ” îáÿâè äâà ëèòåðàòóðíè êîíêóðñà

връчат на церемония в книжарница “Хели-
кон-Витоша” в София на 21 април. Ще бъдат
определени първа награда - почетна грамо-
та и 700 лв., втора - почетна грамота и 500
лв., трета - почетна грамота и 400 лв.
Творбите се изпращат в 5 екземпляра на
хартиен носител, с информация къде и кога
са публикувани, с автобиография и телефон
за връзка, на адреса на НДФ, с уточнението,
че са за конкурса “Рашко Сугарев”.

ÔÅÑÒÈÂÀË

В рамките на деветото издание на фе-
стивала “София Mенар” зрителите отново
ще пътешестват по света, благодарение на
програмата “Кервансарай”, включваща чети-
ри премиерни заглавия, които ще отведат
публиката до мечтани места.

Филмът “Средиземноморие” е мащабен
проект на Ян Артюс-Бертран и Мишел Пи-
тио, които поемат на  вълнуващо пътеше-
ствие по въздух, за да документират отви-
соко един от най-разнообразните района в
света - Средиземноморието, с над 427 ми-
лиона обитатели, живеещи в 24 страни на
3 континента.

Любимата поредица за жълтите трабан-
ти отново присъства в програмата. В тре-
тата част “С трабанта до последен дъх”
Дан Пршибан и неуморният му екип се от-
правят на най-предизвикателното пътеше-
ствие досега - от Австралия през Източен
Тимор, Индонезия, Малайзия и Тайланд.

В “Хващай пътя: Индия” двама приятели
решават да се включат в предизвикателст-
во, което ще помнят цял живот - 12-дневно
приключение с рикши из Индия. Стартова
точка - Мумбай, финал - Ченай.

Ôèëìîâè ïúòåøåñòâèÿ ñúñ “Ñîôèÿ Ìåíàð”

Британецът Джон Бърдмор се впуска във
вълнуващо 9-месечно пътешествие из Цен-
трална Азия в компанията на своя 20-годи-
шен джип Борис и талисмана си - плюшеното
киви Тед.

Проявата продължава до 29 януари в
Дома на киното, Културен център G8, Евро
Синема, Чешки център и Гьоте институт.

ÔÈËÌ

Филмът “Божествените”
(2016) ще бъде прожектиран
на 21 януари от 10 ч. в отдел
“Изкуство” на Регионалната
библиотека “Пенчо Славей-
ков” в рубриката “Поглед към
новото френско кино”. Той ще
бъде представен с лектория

“Áîæåñòâåíèòå” îòêðèâà íîâàòà êèíî ãîäèíà âúâ Âàðíà
от критичката и режисьор-
ката Елица Матеева.

“Божествените” е един
от най-горещо аплодирани-
те филми в Кан. Бе номини-
ран за чуждоезичен “Златен
глобус” 2017. Драмата раз-
казва историята на Дуня -

буен тийнейджър, която
определя като главна цел в
живота си  забогатяване-
то.

Режисьорката на “Боже-
ствените” Худа Бенямина е
дебютантка от марокански
произход, нейният първи
филм спечели “Златна каме-
ра” за дебют в Кан  и е едно
от събитията на фестива-
ла. Критиката не пести и
хвалебствия за играта на
Улая Амамара (сестра на
режисьорката), която прави
също дебют и изпълнява
ролята на Дуня. Бунтовете
в Париж от 2005 г. са повод
за Худа Бенямина да заснеме
“Божествените”, тогава се
разрушават предградията:

“Бях гневна, бясна, бях
готова да изляза навън и да
се бия, но си казах, че е по-
добре да се направи филм,
вместо да се пускат бомби и
сълзотворен газ!” - тогава ре-
жисьорката е на 25 години и
учи актьорско майсторство.
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СОНЕТЕН ВЕНЕЦ
                      На Н.О. (Я.)

*
Спомни си оня августовски ден,
спомни: бе спрял денят, бе спрял животът
и във реката тихо отразен,
брегът стоеше, празен и самотен.

И само ние, двама на света
седяхме редом в светлината мека,
с души проправяхме към любовта
полека своя мъничка пътека...

На този бряг самичък съм сега -
отнася мълком моите копнежи
спокойната от векове река.

Небето във вълните се оглежда,
една вълна целуна пак брега,
оставяйки ми хубава надежда...

* *
Оставяйки ми хубава надежда,
септември бързо в лозето се скри.
Сред сухата, ръждясалата прежда,
виж, пак узряло, гроздето искри.

Аз сутринта дойдох, за да отрежа
узрели бели чепчици две-три...
Какви са те прозрачни, сочни, свежи,
да видиш ти! - Ела. Почакай. Спри.

Ти преминаваш, сякаш не ме чуваш:
и аз оставам като вкаменен,
и нещо ценно изтървавам, счупвам...

И срещам погледа ти уморен -
отрони ти една усмивка чудна -
остави ме объркан, но спасен.

* * *
Остави ме объркан, но спасен -
среднощ, самин, на пътя по средата.
А пътят беше дълъг и студен,
и някъде потънал в тъмнината.

И месецът, от облак затъмнен,
се гмурна като лодка във водата.
Единствено тополата над мен
лови го дълго с клончето-ръката…

Íèêî Ñòîÿíîâ -
íà 70 ãîäèíè

Поетът, преводачът и
сценаристът Нико Стоя-
нов е роден на 9 януари 1947
година в с. Нова Ивановка -
Украйна, или Бесарабия.

Като негов колега и
брат по перо се бях зарекъл
само да му честитя вкрат-
це 70-годишния юбилей. Но
той е член не само на Съю-
за на българските писате-
ли, а на Съюза на писате-
лите от бившия СССР, на
писателския съюз в Молдо-
ва и не би било честно към
твореца да не спомена ня-

колко думи за житейския и творческия му път.
Този талант бесарабски и български, откри-

тие на големия български лирик Андрей Герма-
нов, още от 1965 година публикува упорито във
вестници, сборници и антологии на чист българ-
ски, в превод на руски, украински, румънски,
английски и др. езици. Първата му самостоя-
телна поетична книга излиза през 1973 г. в
Харков, където Нико е завършил руска и укра-
инска филология. След това се раждат повече
от двайсетина книги, последната - на украински
език, а същевременно той е сценарист на десе-
тина художествено-документални филма за бе-
сарабските българи, основател и главен редак-
тор е на вестника за тях, който доскоро носе-
ше името “Родно слово”. С негови стихове е
белязана и азбуката в мерена реч, която е
настолна книга за бесарабските българчета.
Нико е носител на редица литературни награди
у нас, в Русия и Молдова, както и на почетния
знак на Президента на РБългария през 2003
година. Спечелил е много поетични конкурси,
сред които Националният конкурс “Лирически
кръстопът на музите” - София, Красна поляна,
поетичният конкурс “Пенчо Славейков” - София,
Лозенец, “Белоцветните вишни” - Казанлък,
“Свищовски лозници” 2015, а през същата 2015
г. е обявен за “Човек на годината” в Одеса от
Асоциацията на бесарабските българи. В мо-
мента е редактор в списание “Читалище” у нас.
Честит юбилей, приятелю!

Георги ДРАМБОЗОВ

Безпокойство

Среднощ, на пътя и самин - така
тогава много малък аз изглеждах.
Дойде октомври - даде ми ръка

и оттогава още ме извежда...
Но все пак, ти кажи ми: откога
направи ме безпомощен и нежен?

IV
Направи ме безпомощен и нежен -
и затова не мога аз без теб:
в града и в шумните водовъртежи,
под урагана буен и свиреп.

От този град аз тихо те извеждам
сред пролетната избуяла степ
и дълго те целувам сред звънтежа,
и расне моята любов към теб.

Не зная колко съм ти дал. Отколе
останалото ти отне от мен.
Какво ще ти даде, кажи, те моля,

тоз, който и не взема? Вдъхновен,
и през ноември ще направи пролет...
Благодаря за този сладък плен.

V
Благодаря за този сладък плен.
И хубаво е - все пак ме намери.
Живях... Не! - съществувах затаен,
дори и в себе си не бях уверен.

Сега за пръв път аз съм удивен:
как любовта, кажи ми, да намеря?
Дори декември да не е студен,
на пролетта пак ще остана верен.

Че ти отвори моите очи. -
До днеска погледът ми бе премрежен.
И ме докосна слънцето с лъчи...

Но не заставам, приютен, разнежен,
защото нещо вътре в мен гълчи...
И късам твоите уютни мрежи.

VI
И късам твоите уютни мрежи.
Неволно късам - със сълзи и вик.
А болката на две ще я прережа -
едната ще я пратя в малък плик.

Аз можех да я кретам и прилежно -
разбира се, че аз не съм велик.
И все пак не живея безметежно
ни ден, ни час, дори и нито миг.

Защото в януарската фъртуна,
в неделен ден, и кървав, и свещен -
докоснала ме моята фортуна

и аз съм се изправил размразен,
и тръгнал съм. И дай да те целуна...
Прощавай, аз за друго съм роден.

VII
Прощавай, аз за друго съм роден.
Това да разбереш не е тъй сложно:
мирът от атом днес е застрашен
и по планетата е вред тревожно.

Как мога да седя успокоен?
И кой, кажи ми, тъй ще може?
Светът за всеки скъп е и свещен -
туй, който не разбира, е нищожен.

Нима сега ти ще ми кажеш пак
да позабравя своите стремежи,
да не бленувам пак като хлапак,

да бъда като другите, понеже
ще свърша зле пред нечий тъмен праг,
щом тъй съм безпокоен и метежен?

VIII
Щом тъй съм безпокоен и метежен,
не ще получиш ти от мен покой.
Ще изгоря аз в своите кипежи,
ще падна със злините във двубой.

Това е като нещо неизбежно:
като внезапен - в летен ден - порой,
през февруари - като преспи снежни,
натрупани наоколо безброй...

Дали аз след това ще ти оставя
пари, а може би, имот голям?
А може би, за всичко ще забравя,

защото от тревогите люлян,
живота си ще извървя изправен -
какво тогаз богатство ще ти дам?

IХ
Какво тогаз богатство ще ти дам,
какво, кажи, ще искаш ти от мене?
Един-единствен аз си имам блян -
отдавна в мен е - вече толкоз време.

Защото си живея с него сам:
ний заедно сме някога родени,
той - мой другар е, мой живот, мой храм -
от него дните ми са озарени.

Аз имам всичко: и небе, и кър.
Заводи, мартенски гори и мини,
и мога да работя като кърт...

Години имам и тревоги имам.
И знам: покоят пак е бавна смърт.
В тревоги тъй годините ще минат.

Х
В тревоги тъй годините ще минат -
не като жълта есенна тъга,
не като тихо, знойно лято, - инак:
като оназ, априлската река -

студена, мътна и неумолима.
И някога по-късно на шега
ще иска тя да вземе мойто име,
а мен да ме направи най-богат...

Това ще стане може би наесен.
Сега не ще усетиш нито грам
успокоение от мойта песен,

защото пътят ми не е настлан  -
ще бъде той и каменист, и тесен,
ще бъде пътят ми трънлив, аз знам…

ХI
Ще бъде пътят ми трънлив, аз знам,
ала не ми е нужно да е лесен.
Да бъде като лъч и прав, и прям,
защото само тъй ще бъде честен.

А инак, трябваше и глух, и ням
аз да остана под онези преспи,
че подир време да не ме е срам
заради някаква неловка песен.

Да не се изчервяваш заради
това и ти със цвят на ново вино -
бъди такава, както и преди,

и заедно ще стигнем до амина.
На майски гръм недей се ти сърди.
Да. Пък не издържиш ли - напусни ме.

ХII
Да. Пък не издържиш ли - напусни ме...
Аз днес на съмване отплувам пак.
Задълго ще останем само трима:
аз, океанът, вятърът-южняк.

... Откри се океанската пустиня.
Тук пътят винаги ще бъде пряк.
Вълните сякаш са соната синя -
опират до небето, падат пак.

От юни платноходът е унесен.
И в океана дълго с поглед ням
ще дирим нейде остров неизвестен.

Не ще се върна, може би, оттам.
Мисли - (далеч е още твойта есен!) -
За да не ме напуснеш нейде там...

ХIII
За да не ме напуснеш нейде там
сред бурите, тревогите нахлули -
върви си. Не завършвай любовта...
И нека падне пак слана през юли.

Да угаси тя моя таен плам,
градината ми плодна да обрули
та след това самин, като Адам,
да бродя из прекършените дюли...

Оставайки успокоен и тих,
очите ти аз пих небесносини,
родена в мъки, моя рима-стих,

за мен си жажда ти неутолима -
и пак, като безсъние те пих,
теб, моя скъпоценна и любима...

ХIV
Теб, моя скъпоценна и любима,
сравнявам само с лятната дъга...
Каква ли да измисля още рима
за твойто име, хубава тъга?

Ще се нанижат хиляди години.
Ще мина през води, гори и гняв,
но любовта ми няма да изстине
и аз не ще съм никога лукав.

Ще спомниш ли ти оня век далечен? -
От бури и тревоги - тъй червен!
От добрини и нежност - тъй човечен.

От моята любов пак обгорен.
О, колко оттогаз вода изтече!
Спомни си оня августовски ден...
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Новата книга “Русенски
страници” (2016, издателст-
во “Медиатех” - Плевен) на
доцент Живодар Душков е
плод на многолетен творче-
ски труд на талантливия
откривател и анализатор на
духовния живот в крайду-
навския град. С журналисти-
ка и редактиране ученият е
започнал да се занимава във
Велико Търново (1949-1976),
където усетил “радостта да
докоснеш исторически доку-
мент, да го съпоставиш с

К н и г иК н и г иК н и г иК н и г иК н и г и

Образи от слово
Кирил

МОМЧИЛОВ

други, да откриеш нещо не-
познато дотогава”. Ала
съдбата го пратила в Русе -
от 40 години живее и твори
в крайдунавския град, над-
гражда онова, което е започ-
нал в старопрестолния.

В сборника са включени
своеобразни биографични
очерци за родените в Русе
литературни историци Бо-
жан Ангелов и Михаил Арна-
удов, писателите Екатери-
на Манчева, Светлозар Ди-
митров - Змей Горянин и
Тодор Хр. Дашков, и актриса-
та Роза Хершкович, а така
също и за живелите по-
продължително или по-крат-
ко време писатели Добри Не-
миров, Антон Страшимиров
и Стоян Михайловски, етно-
графа Димитър Маринов и
историка Петър Мутафчиев.
Очерците хвърлят нова

светлина към портретите
на 11-те творци и общест-
веници, които четящите са
изградили през годините на
“общуване” с тях.

Прелюбопитни са доку-
ментите и писмата, които
авторът е открил в мест-
ните и централните архи-
вохранилища. Не само от-
крил, но и с вещина съпоста-
вил и анализирал. Мястото
не ми позволява дори да ги
изброя. За да не бъда голо-
словен, ще посоча само от-
критията му за Добри Не-
миров, чиято 135-та годиш-
нина от рождението се
навършва на 3/16 февруари
2017 година. Според много-
томните Енциклопедия
(1984, т. 4,с. 568) и Речник на
българската литература
(1977, т. 2, с. 438-39) - изда-
ния на БАН, рожденото му
място е Русе, а сам Добри
Немиров е казал “За мен
спорят Русе и Сливен, но аз
се чувствам тутраканец, за-
щото тук съм роден.” (На-
шенец, ², № 43, 15 ноемв.
1941, с. 6.). Кой знае защо са
премълчани изборите му в
ръководството на Съюза на

българските писатели, а
той е един от 19-те му уч-
редители?! - през 1914-18 е
секретар на СБП; в 1922-23
и 1934 - член на Управител-
ния съвет; 1924 - подпредсе-
дател, а през годините 1937-
1939 - председател на съю-
за. И още - научаваме, че
Добри Немиров е избран за
академик на БАН през юни
1941 година!Добри Немиров

Н е п у б л и к у в а н оН е п у б л и к у в а н оН е п у б л и к у в а н оН е п у б л и к у в а н оН е п у б л и к у в а н о
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Äîáðè Íåìèðîâ çà áúëãàðñêèÿ åçèê
è áúëãàðñêàòà ëèòåðàòóðà

- Кои чужди автори обичате да
четете най-много и оказал ли е
някой от тях влияние върху Ваше-
то творчество?

- Любимци от чуждата литера-
тура нямам. Дългът ми към нашата
литература е изработил в мене
едно чисто себично чувство, благо-
дарение на което мога да кажа, че
добре познавам нашата литерату-
ра. Всичкото си време за нея упо-

Отговорите на ДОБРИ НЕМИРОВ,
които предлагаме на нашите чита-
тели, са два ръкописа, открити от
Живодар Душков в Българския исто-
рически архив - БИА. Съхранени са във
фонда на Жорж Нурижан (1892-1981),
известен на българската културна
общественост в годините между
двете световни войни. Бил е секре-
тар по печата в легацията на Италия
(1919-1929), професор по италиански
език в Свободния университет в Со-
фия (1928-1936), съосновател на Съю-
за на чуждестранните кореспонден-
ти/журналисти в България (1923), ди-
ректор на органа на съюза в. “Свето-
глас” от 1935 г. Автор на десетки
книги, между които и двутомника
“Стожери на българската литература” (1939, 1940), в който сред 27-
те духовни първенци на Царство България е включил и Добри Немиров.
През ноември 1944 г. Ж. Нурижан е съучредител на организацията
“Общество за култура и изкуство”, чиито цели са да подпомогне
България при излизането й от международна изолация. След 1954
година напуска България и се установява в родната си Италия.

требявам, а случва се понякога и
денонощието да не ми е достатъчно.

Хубаво е да се четат чуждите
автори, когато човек има време, но
да се четат не в преводи. Като зная
какво обаяние нос/ят/ език/ът/ на
писателя, неговия/т/ художествен и
поетичен стил, не мога да се съгла-
ся, че превод/ът/ на което и да е
чуждо съчинение ще ми донесе осо-
бени блага.

(В бележка под линия Ж. Д. пише,
че от този отговор не следва из-
водът, че Д. Немиров не е чел чуж-
дестранни автори и ни отпраща към
“Литературен свят”, 6, № 10, юни
1936, с. 2. Почнах да чета Горки от
1902 г. Първият сборник “Разкази”
(1914) на Д. Н. е написан със съчув-
ствие към бедните и онеправдани-
те, в него се долавя влияние от
ранната проза на Максим Горки.)

- Какво трябва да бъде отноше-
нието на Народния театър спрямо
чуждите и български пиеси?

- Време е да се създаде българска
пиеса в оня образец, който ще показ-
ва, че сме на път да догоним евро-
пейските драматурзи. Но това няма
да стане/,/ като се затваря врата-
та на Народния театър пред българ-
ския писател. Опитите в нашата
драма показват, че може да се по-
стигне нещо и ще се постигне нещо,
когато се съдейства на писателя.
Това ще рече - пиесите на българ-
ския драматург по-често да виждат
сцената. Нищо не се е постигнало
без жертви. Той трябва да убеди
бълг/арската/ публика, че нашия/т/
писател е вече доста ...., за да даде
добра пиеса и да убеди и себе си в
това, че загубите от българската
драма са една благодатна жертва в
процеса на нейното дирене и създа-
ване. Не казвам, че трябва да се
изпълват театралните сезони само
с български пиеси. Три нови и три-

Живодар
Душков

четири възобновени засега са до-
статъчни, за да оправдаят един
театрален сезон. За нещастие, у
нас пиеси не се възобновяват. Щом
слязат от сцената, изчезват сякаш
и от литературата. Не, бълг/арска-
та/ пиеса е едно литературно дело
и тя не веднаж трябва да се връща
към сцената.

- Смятате ли, че днес българ-
ският език е достатъчно пригоден
за художествено възсъздаване?

- Българският език всякога е бил
пригоден за художествено възсъзда-
ване, защото е богат с форми и
образи, сочен, благозвучен и пълен.
Не знам дали друг народ може тъй
да се похвали с езика си, колкото ние.
Впрочем, така зададен въпрос/ът/ -
дали днес е пригоден достатъчно
бълг/арският/ език за художествено
възсъздаване - ме малко обижда. Не
само пригоден е, но аз съжалявам
ония хора, които не познават пре-
красната музика на българския език.
Без този език ний не щяхме да имаме
нито Ботева, нито Яворова, нито
Вазова, нито Влайкова, но днес ний
се радваме на тия имена, защото са
ни открили величието и блясъка на
нашия език.

(БИА, ф. 264, а. е. 8, л.426-427.
Ръкопис)

Нашата литература е национал-
на на сто процента - от това след-
ва, че тя, като цяло, е успяла да
създаде най-съвършения образ на
българина. Тоя съвършен образ е
истинския/т/ носител на ония про-
блеми, които рисуват българската
националност като здрава и бързо
растяща идея. Каравелов, Вазов, Ал.
Константинов, Влайков, П. Славей-
ков, Яворов и др. са начертали един
наистина щастлив път за поколени-
ето, което от националните идеи
ще създава големи държавни дела.

(БИА, ф. 264, а. е. /, л. 383. Ръкопис)

С т и х о т в о р е н и е т оС т и х о т в о р е н и е т оС т и х о т в о р е н и е т оС т и х о т в о р е н и е т оС т и х о т в о р е н и е т о

Ябълката

България е ябълка в градината на Бога.
Достойни ли сме ний за райския клонат перчем?
Или навеки под аренда ще я отдадем,
с души опърлени от йезуитски огън?

А бяха времена блажени, високосни,
със сочни плодове, чирикащи гнезда
и кон до коня върху планини от кости,
невкусили на ябълката от плода.

Благо ПРАНГОВ

Неканените и неисканите гости чуждоземни
отсякоха от клоните й жива плът
и още, още ръфат настървено
сърцевината, корените и върхът.

И наши гости във съдружие със тях
плячкосват медовината й, съвестта продали,
в едно с побратимите червеи превръщат в прах
по чудо оцелели плодове - заветни идеали.

България е ябълка в градините на Бога -
самотна и кахърна в предателския зной.
Очаква ябълката гордата ти строгост.
Простор на смелостта си дай, Народе мой!

1.11.2016
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ÈÌÅÍÀ

ÌМатей ШОПКИН е един от най-изявените ни
съвременни поети. Това е известно.

Неговият глас се издига високо в българската
поезия и в българското небе - звънлив, призивен,
тръбен... И се чува надалеко - пряко хълми и долини,
в градове и села, отеква в сърцата на хиляди
читатели.

Тъй се започва още от първата му “войнишка”
стихосбирка “Двадесета пролет”, върху която
името му се появява за пръв път, та до днес. Още
в бележитата ранна  “Молитва от Ботев връх”
(1964), тогава само 26-годишен, той се врича на
древната, родна, “побеляла от кости и преспи”
земя:
Помогни ми за тебе да пея, да плача,

     да страдам,
с твоя вятър и с твойте жита и реки да шумя,
с твойте песни спокоен да влизам и

   в рая, и в ада,
с твойте песни - божествена, българска,

моя земя!
И през целия си творчески път (вече над поло-

вин век!) поетът остава верен на това домогване,
на тоя емоционално-възвишен стремеж. В тери-
торията на духа той създава едно значимо, силно
и богато поетическо дело, достоен негов влог в
съвременната българска литература. То е изцяло
пропито от горещи родолюбиви чувства. Не слу-
чайно провидецът Николай Хайтов го нарече “най-
родолюбивият поет след Иван Вазов”.

Ако вземем само някои от знаковите му книги,
каквито несъмнено са “Потомък”, “Пред олтара на
България”,”Жребий”, “И българин завинаги оста-
вам”, ще видим каква последователност, каква
целеустременост излъчват песните му. Те са
синкопите на едно сърце, което винаги тупти за
родната страна, страда за нея в дни на беди и
покруса, радва се във времена на подем и възход.
За радост, в душата на твореца и до днес живее
възторженото, вдъхновено момче. Две свети по-
нятия има за него - Майка и Родина. “Богородице
моя, моя земя” - възкликва той в едно от ранните
си стихотворения. Отъждествяването на родна-
та земя с Божията майка е висша степен на
синтез и преклонение. И наистина ние нямаме
нищо по-скъпо на света от Родината - тя е
нашият корен и нашето небе, нашето гнездо и
нашият хоризонт, нашият олтар и нашият Кос-
мос; всички други земи са “чужди земи”...

И защо - ще ми се да попитам опонентите му
- Матей да не пее с пълна сила, със своя си, даден
му от Природата, глас, за онова, което му е на
сърцето, което му е най-свидно? Това са неговите
съкровени изживявания, неговите емоции, изпълни-
ли цялото му същество. Нали всеки трябва да бъде
себе си - такъв, какъвто го е създала Натурата,
различно цвете във вселенската безбрежност.

И нека го упрекват за органиката и целост-
ността му, за непреклонността и устремеността
му, за патоса и огнедишащата му любов, за кам-
банните ноти в лирата му - той е и си остава
поет - глас на своята земя, неин непримирим воин.
Поезията му е дълбоко българска - не се притес-
нявам, като изричам тия думи, защото са верни,
подкрепени от поетовото битие и творчество.

Любовта на Матей Шопкин към България се кон-
кретизира и опредметява в обичта към родното село
- гордата сцена, научила го, че няма право на лъжа;
към любимия, многократно възпяван Търновград -
вековна крепост на българщината. Мнозина са писали
за старата ни столица, но малцина са успели като
него да пресъздадат в слово и звуци невероятната
й красота и обвеяната й със слава история:

Янтра янтарна, Янтра прастара,
Янтра вечерна с вечни води!
Вслушайте се в това поетично двустишие, в

тоя напев и словоред, в тоя фонетичен звън и ще
доловите какъв пулсиращ ритъм и ромол на вода

За тебе да пея, да
плача, да страдам...

Пенчо
ЧЕРНАЕВ

—ÚËıÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÚÓˇ „Ó‰ ÔÂ‚Âˆ ÌÂˇ‰ÍÓ Á‚Û˜‡Ú Í‡ÚÓ ÍÎÂÚ‚Ë Ë Á‡ÍÎËÌ‡ÌËˇ, ÌÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ Ò‡
‰ÂÍÎ‡‡ˆËË Ë ‚˙Á‚‡ÌËˇ, ‡ ËÁÔÓ‚Â‰Ë...

стихотворения. Поначало той е поет на еруптив-
ните избухвания. Високо е съзнанието му за от-
говорността и мисията на твореца, длъжен “да
пресъздава” този вечен свят, като дори тъгата
и сълзата си превръща в песен.

“Моите песенни строфи приличат на жетвени
снопи”, споделя той със своя читател. Достоен за-
щитник на ясни и категорични позиции, поет с
отзивчива душевност, с изострена гражданска и
социална чувствителност, той има право да се гневи
на ония творци, които нехаят за страдалческата
участ на народа си, и по ботевски ядно да възкликне:

Пишете чалга, шантави лирици,
напук на гнет, мизерия и глад!
Съвремието диша в поезията на Матей Шоп-

кин. По един стих може да се отгатне кога е
сътворена съответната песен. Още в “Предчув-
ствие” през 1961 година той пише: “Светът е
болен от лъжи.” Това усещане ще се засили десе-
тократно по-късно, когато настъпят дните на
изпитания и проверка, когато в хаоса се губят

посоки и приятелства, когато
си отиват любови, надежди и
вяра, когато душата не вижда
“спасителен изход, ни милост,
ни здрава опора”, а Родината е
изправена на поредната Голго-
та. “Огромни зими” и преспи за-
трупват нейния път и нейната
чест, изгаряща е болката, че
България си отива. Но тъкмо в
тия трудни имена поетът ос-
тава неин предан и верен син,
готов да бъде винаги “брани-
тел” и “щит”, незабравил клет-
вата си, че е “капка от този
велик и безсмъртен народ”.

Това не са високопарни фра-
зи, търсени словесни тиради, а
дълбоко и горестно лично изжи-
вяване, високоволтово изригва-
не на сърцето. му. Той има пълно

основание да каже: “Молитви пред ол-
тара на България - това са мойте нови
стихове.”

Фината, скрита, често премълчава-
на, нежност на твореца прозира в
любовните му стихотворения, посве-
тени най-вече на съпругата му Магда-
лина. В интимната сфера Матей Шоп-
кин не е поет на афиша, на публичния
показ. Може би го спира и някакъв
комплекс на селски свян да прави об-
ществено достояние онова, което е
само за между двама. Но дълго спота-
явани, а може би и насила задържани,
интимните му слова избликват от
цялото поетово същество:

Обичам те! На тридесет години
ти казвам думи прости и невинни...
Няма ни грам съмнение в искреността, чисто-

тата и силата на изживяванията и изповедите
на поета, а простотата на изказа увеличава и
доверието, и внушението, и въздействието.
Талазите на живота немалко месиха и подхвърля-
ха и поета Матей Шопкин, люляха го земетръси,
силни ветрове свистяха над побелялата му вече
глава, тежки удари изпита коравата му гърбина,
но той се оказа устойчиво семе, жилав и издръжлив
като воля и характер. Създател на зряло и висо-
костойностно творчество, приносно в талвега на
литературата ни, той продължава да върви все
тъй предизвикателно изправен, верен на себе си,
убеден, че трябва “душа и дух до край да отда-
деш,/ за да останеш в Ботевата чeта”.

Многоликост, яркост, категоричност има в
творбите на поета, само хленч няма. Дори когато
е уморен, когато е сам, когато е тъжен, гордо
носи страданието си. Той не си играе на драми,
не изпълнява показни номера, не чегърта под
ноктите си да търси черното, не ровичка в душа-
та и подсъзнанието си да се прави на сложен, а
изплаква или възпява битието и страданието на
народа си, защото е един от неговите синове.

се дочува в тия, превърнати в песен “Я”, “Р” и “В”.
Това е вълшебното майсторство на родения поет!

Както и други свои събратя, Матей Шопкин
неведнъж се връща към мисълта за предците, за
рода, за корена - “многолетен и могъщ”. Лиричният
потомък е “кръв и плът от дедите”, верен докрай на
техните завети. Същевременно у него коренът се
превръща в кота и връх, които трябва да достигне.

Мъжество и дързост излъчват поетовите твор-
би. Трудно е да се посочат в предишните десетиле-
тия стихотворения от други лирици, подобни по сила,
патос, поетично внушение и нравствен максима-
лизъм на Шопкиновите “Две витрини”, “Москва, Валери
Брумел”, “Възраст”... Назовете ми от тогавашните
времена ЕДНО стихотворение поне близко по кураж,
по гняв и въздействие до “Две витрини”... Това е
поетовото морално бун-
тарство срещу фалша и
лицемерието, свидетел-
ство за благородния по-
рив на сърцето му, про-
тест срещу каноните на
примирението и послуша-
нието. Тия и редица други
силни стихове останаха
емблематични и за авто-
ра им, и за времето,
задължаващо ни още пове-
че днес да не живуркаме,
а “знамена да носим, зна-
мена!”, както призовава по-
етът.

Като лирик Матей
Шопкин е достоен
продължител
на горди народ-
ностни, социал-
ни и патрио-
тични тради-
ции в българ-
ската литера-
тура - и в те-
м а т и ч н о -
съдържателно
отношение, и
в художестве-
но-поетични-
те форми. У
него няма
страх, че мо-
гат да го оп-
ределят като
изостанал или
старомоден.
Като художник
той владее до съвършенство всякакви сти-
лове и похвати, но у него няма напъни и
претенции да се представя за авангарден,
супермодерен, за предизвикателен новатор.
Това са прийоми на слаби автори, целящи да при-
влекат по какъвто и да е начин чуждото внимание.
За него е достатъчно да бъде верен на себе си, на
своите принципи и убеждения, да бъде СЪВРЕМЕ-
НЕН граждански поет и трибун, който пее и се
изразява единствено на своя си, подарен му от
Бога глас. Повикът му е:

Пей! И върви!... И оставай такъв:
с български корен и българска кръв!
Стиховете на тоя горд певец нерядко звучат

като клетви и заклинания, но това не са деклара-
ции и възвания, а изповеди на горещо и родолюбиво
сърце. Такава е душевната му нагласа, неговото
вътрешно устройство, природата му. Той е поет
с призвание и характер. Роден е не за серенади и
песни под сурдинка, а да бъде бард и вестител,
ритор на своето време,  изразител на мислите и
емоциите на съвременниците си. България, Бълга-
рия е винаги в основата на любовта и тревогите
му, на вярата и надеждата му, опора в неговите
дни, защото тя е една, единствена “в огромната
Вселена”, една “в живота и смъртта”.

Поезията на Матей Шопкин не е тихо кабинет-
но занимание, в което с артистична наслада се
шлифоват рими и строфи, не е търсене на само-
целни, зашеметяващи метафори, не е самозамай-
ване и нарцистично самолюбуване - вижте ме как
мога!, а откровение, изповед, орис. Тя е “Съдба и
песен”, както е озаглавил избраните си в книга
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Един от най-значимите соци-
олози и философи на нашето
време проф. Зигмунт Бауман по-
чина на 9 януари т.г. на 91-го-
дишна възраст в дома си в Лийдс,
Англия. Смятан е за един от ос-

“ОТ ДЪЛБИНИТЕ
НА ВРЕМЕТО” от Рьоне
Баржавел издава “Коли-
бри” в превод на Галина
Меламед. Творбата уме-
ло съчетава фантастич-
ния сюжет с духа и по-
литическата атмосфера
на 60-те години на ми-
налото столетие - мла-
дежките бунтове,
разтърсили Европа, иде-
ологическия сблъсък
между Запада и Изтока
- и с една митична лю-
бов, изплувала сякаш от
легендата за Тристан и Изолда и от приказката
за Спящата красавица. Френски полярни из-
следователи правят невероятно откритие. Под
ледовете на Антарктида съществуват останки
от висша цивилизация, загинала преди 900 000
години в резултат на ядрена война. Учени от
всички краища на планетата се стичат, за да
разгадаят тайните на изчезналия свят...

“ГЕОГРАФИЯ НА
ГЕНИЯ” от Ерик Уайнър
издава “Фабер”. Авторът
предприема пътешест-
вие в различни страни и
столетия, за да разбере
защо в някои места в
различни епохи е
процъфтявал творчески-
ят гений. По пътя той на-
учава защо бъркотията
и хаосът благоприят-
стват появата на гения,
защо мислим по-добре,
докато ходим, как стри-
дите са помогнали на Шотландското просвеще-
ние и защо без чумата не би започнал Рене-
сансът. Уайнър върви по същия път като древ-
ните атиняни, съвременниците на династията
Сун и обитателите на днешната Силициева до-
лина, като се пита какво витае във въздуха на
тези места и можем ли да създадем условия за
появата на гений там, където живеем ние.

“ЗАЛИВЪТ НА
ВЪЗДИШКИТЕ” от
Нора Робъртс издава
“Хермес” в превод
на Маргарита Догра-
маджян. Пътешестве-
никът Сойер отвежда
пазителите до италиан-
ския остров Капри. Спо-
ред виденията на Саша
там, в Залива на въздиш-
ките, е скрита Водната
звезда. Сойер се влюб-
ва в красивата русалка
Аника. Шестимата пази-
тели се впускат в търсе-
не на Залива на въздишките, който според ле-
гендата може да бъде видян само от малцина
избрани. Загубила Огнената звезда, Нереза се
спотайва в сенките и подготвя отмъщението си.
Този път обаче тя разполага с опасен и кръво-
жаден съюзник. Смъртоносен, непредсказуем и
жаден за вечен живот. Човек.

“ВИНОВНИТЕ” от
Дейвид Балдачи издава
“Обсидиан” в превод на
Милко Стоименов. Уил
Роби е най-опитният и
безпогрешен убиец на
служба в американско-
то правителство. Той
прониква във вражески
страни и ликвидира за-
плахите, преди да са до-
стигнали бреговете на
САЩ. В един момент
обаче, изпратен на важ-
на мисия в чужбина,
Роби не успява да на-
тисне спусъка - привижда му се дете до мише-
ната. Специалният агент на ЦРУ се превръща
в човек без цел и без бъдеще. За да си върне
изгубеното, той трябва да се изправи очи в очи
с миналото си. Уил Роби е избягал от родния
град, веднага след като е завършил гимназия.
Но сега трябва да се върне у дома, защото
баща му, съдия Дан Роби, е арестуван по обви-
нение в убийство.

Çèãìóíò Áàóìàí çà
áåæàíñêèÿ âúïðîñ

Актуалната
книга на
видния
социолог и
философ
„Изток-Запад”
публикува на
български език

Снимкa БГНЕС

ществата и знанието на БАН.
В края на миналата година

издателство “Изток-Запад” пуб-
ликува книгата на Бауман “Бе-
жанци пред дверите на Европа”
в превод на Юлия Гешакова. Тя
засяга актуални въпроси за
днешна Европа и сочи единст-
вения път - мирно и изгодно за
всички съжителство, основано
на взаимното опознаване и ди-
алог. Бежанци от войни и деспо-
тични режими или от мизерно и
безперспективно съществуване
са чукали на чужди врати още от
самото начало на съвременната
епоха. За хората зад тези врати
те винаги са били - и продължа-
ват да бъдат - пришълци.
Пришълците обикновено пораж-
дат страх, защото са “чужди” и
следователно опасно непредви-
дими. Днес обаче сме свидетели
на истинска “морална паника”;
страх, че някакво непознато бед-
ствие застрашава нашето обще-
ство. Тези номади - не по собст-
вена воля, а по прищявка на без-
жалостна съдба - ни припомнят
колко уязвимо е собственото ни
социално положение и колко не-
сигурно е благополучието ни. Но
ние сме част от едно човечест-
во, споделяме една планета и
“миграционната криза” е нашата
обща съдба, предупреждава Зиг-
мунт Бауман, който сам е познал
ужасите на войната и травмата
на изгнаничеството.

новополагащите теоретици в об-
ластта на социологията и отяв-
лен защитник на бедните и оне-
правданите заради процесите на
глобализацията, автор е на по-
вече от 50 книги. През 2012 г.
ученият посети страната ни, из-
несе лекция в Софийския универ-
ситет “Св. Климент Охридски” и
бе удостоен с Почетния знак на
Института за изследване на об-

Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

ЗИГМУНТ БАУМАН, соци-
олог, философ и есеист, е
роден 19 ноември 1925 г. в
Познан, Полша. Когато на-
цистите нахлуват в роди-
ната му през 1939 г. семей-
ството му бяга в Съвет-
ския съюз. През войната
служи в Първа полска армия,
взима участие в битките
при Колберг (Колобжег) и
Берлин, през 1945 г. е награ-
ден с полския военен кръст
за доблест. През 1971 г. Ба-
уман се установява в Анг-
лия и започва да преподава
в Университета в Лийдс,
където живее и работи до
края на живота си. Профе-
сор е по социология в Уни-
верситета на Лийдс (от
1990 г. почетен професор).
Преподавал е в университе-
тите в Тел Авив и Хайфа,
Доктор хонорис кауза е на
Софийския университет, в
Карловия университет в
Прага и Университета
“Карл Велики” в Ковно.

Популярна икономика

“От шестимата, основали PayPal, четирима са пра-
вили бомби в гимназията. Петима бяха само на 23
години или по-млади. Четирима сме родени извън
САЩ. Трима бяха избягали от комунистически държа-
ви: Ю Пан от Китай, Люк Нозек от Полша и Макс
Левчин от Украйна. И шестимата можеше да бъдем
наречени “ексцентрици”.” Думите са на Питър Тийл,
основател на системата за онлайн разплащания
PayPal и на Palantir Technologies, първия външен инве-
ститор във Facebook и автор на световния бестселър
“Zero to one”. Метафорично казано, книгата му “От нула
към едно”, която вече може да се намери в български
превод с логото на “Книгомания”, също е като бомба
- доколкото взривява установени представи и насочва
към нетрадиционно мислене в най-широкия смисъл на
думата, информира Ирина Вагалинска.

Езикът, на който е написана книгата, е разбира-
ем и изпълнен със забавни асоциации, дори когато
авторът преобръща представите ни за вредата от
монопола и за ползата от свободната конкуренция:
“Толстой започва “Анна Каренина” със следното
наблюдение: “Всички щастливи семейства си при-
личат, всяко нещастно семейство е нещастно по-
своему.” В бизнеса е точно обратното. Всички ща-
стливи компании са различни, защото всяка е по-
стигнала монопол, решавайки уникален проблем.
Всички провалили се компании са еднакви: те не
са успели да избягат от конкуренцията.”

Както добавя българският редактор на книгата Ди-
митър Събев, освен всичко друго, “Тийл е сладкоду-
мен и високообразован юрист, който с еднаква леко-

ИМА ЛИ ПОЛЕЗНИ
БОМБИ? ЕДИН
МИЛИАРДЕР
ПОДСКАЗВА ОТГОВОРА

та разсъждава върху “Хамлет”,
бизнес хватките на Стив Джобс
и Елън Мъск, проблемите на
съвременното университетско
образование, идиотските навици
на зубрачите от Силициевата
долина и настоящата стойност
на технологичните компании.
Тийл е толкова увлекателен раз-
казвач, че негов студент (Блейк
Мастърс) тайно е записал думи-
те му - и така всъщност се е
родила тази книга.”

СЕДЕМ ПРАКТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПРАВЕНЕ
НА УСПЕШЕН БИЗНЕС:

1. Ако искате да създадете и задържите стой-
ност, не навлизайте в бизнес, където продуктът
е унифициран.

2. Ако поставите краткосрочния ръст над
всичко друго, ще пропуснете най-важния въпрос:
Ще просъществува ли бизнесът ми 10 години?

3. Собствената технология е най-значимото
предимство, което може да има една компания,
защото тя прави продукта ви труден или
невъзможен за имитиране.

4. Всеки стартъп трябва да започне с много
малък пазар. Винаги правете “грешката” да за-
почвате на дребно.

5. Идеалният целеви пазар за един стартъп е
малка група със специфични потребности, събра-
на на едно място и обслужвана от малко или
никакви конкуренти.

6. Да “продадете” компанията си на медиите
е точно толкова важно, колкото и продажбата
на всеки друг.

7. Когато започвате нещо, първото и най-важ-
ното решение е с кого да го започнете. Изборът на
съдружник е като брака, а конфликтът със съдруж-
ник е не по-малко грозна картинка от развода.
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Изложба “Ретроспекция
1986-2016” представя творче-
ството на Божидар Бончев
във връзка с неговата 60-го-
дишнина и дейността му като
преподавател в НХА през по-
следните 30 години. Показа-
ните работи са от най-ранни-
те му участия в изложби от
80-те г. на миналия век, до
създадени в последната го-
дина произведения.

В своето творчество проф.
Божидар Бончев винаги е
поставял на специално мяс-
то проблемите на съвремен-
ната функционална керами-
ка, поради което в изложба-
та са включени значителен
брой съдове, вази, купи, ча-
совници. Публиката може да
я види до 5 февруари, научи
ДУМА от Диди Спасова,
пиар на НХА.

Божидар Бончев (р.1956)
завършва специалност кера-
мика при проф. Венко Колев
в Националната художестве-
на академия. От 1986 г. е
преподавател в НХА; профе-
сор и ръководител на катед-
ра “Керамика” до 2015 г. През
1997 г. е гостуващ лектор в
Whitwoth College в Спокейн
(САЩ).

Божидар Бончев има над
осемнадесет самостоятелни
изложби у нас и в чужбина.
Награждаван е многократно.
Член е на Управителния съвет
на Съюза на българските ху-
дожници.

Негови работи са притежа-
ние на Националния музей за
Българско изобразително из-
куство-София, Музея на при-
ложни изкуства в София, Ко-
лекция на международното

Страницата подготви
Надежда УШЕВА

Керамика на проф. Божидар
Бончев в „Академия”

биенале на керамиката в По-
рву, Финландия, Биеналето
на керамиката в Тюфе, Фран-
ция, постоянна колекция на
Фондация за керамично из-

куство “Арчи Брей”-Хелена,
Монтана, САЩ и др.

Íå/ïîçíàòè ” êàðòèíè
ãîñòóâàò  â  Ñîôèÿ

нтересна изложба от Златния фонд на
ОББ представя в столицата най-ценни-
те експонати от своята колекция. Екс-
позицията под наслов “Нe/познати”
гостува в Националната галерия (Дво-
реца на пл. “Княз Александър I” 1) до
12 февруари.

За първи път са показани и ценни антикварни
предмети, уникални пишещи и сметачни машини,
стенни часовници и още над 20 експоната. Специ-
ално допълнение към художествената експозиция
е адаптираната тактилна карта на картината “Лод-
кар” от Радомир Мандов. Чрез репликата на “Лод-
кар”, която е придружена от аудио описание на
български и на английски език, се дава възможност

Националната галерия
започва годината с колекция
на майстори от XX в.
и на хора с нарушено зрение да се докоснат до
вълшебството на изобразителното изкуство.

“За нас е изключително емоционален момент
да видим картините изложени на това приказно
място - кара ни да осъзнаем какво сме направили
и какво наследство е тази колекция”, отбеляза Анка
Костова, мениджър “ПР и спонсорство” в ОББ. Тя
допълни, че 5 г. е отнело, докато се стигне дотук.
Общо в клоновете из страната има 225 творби на
стойност над 400 000 лв., които според художестве-
ните си качества са разделени в три фонда - зла-
тен, сребърен и бронзов. В последните два творби-

те не са толкова скъпи, но имат емоционална стой-
ност. Близо пет години служители, експерти и рес-
тавратори обединяват своите усилия, за да опишат,
заснемат и реставрират произведенията от всички
клонове на финансовата институция.

Златният фонд не е само художествено наслед-
ство - той представя процесите в българското изку-
ство през ХХ в. Наше задължение е тези картини
да бъдат част от нашата културна политика, а не
просто да изпълват залите ни, подчерта Слава
Иванова, директорка на Националната галерия.

Изложбата в София, която предлага 49 творби,
е част от амбициозната програма “Не/познати” да
обиколи 13 български града - родни места на по-
знати автори, и да покаже техни непознати творби
на съгражданите им. Най-скъпите измежду тях са
на Златю Бояджиев и Никола Танев, на стойност 18
хил. лв.

Пътешествието започна през септември 2016 г.
в Пловдив - Европейска столица на културата 2019.
Там живописните платна и графиките от Златния
фонд на колекцията бяха акцент в Нощта на гале-
риите и музеите.

Изложбата има и свой сайт, където творбите
могат да бъдат разгледани: www.ubbcollection.bg.Златю Бояджиев, “Морски скали”

Харалампи Илиев, “Жътва”

È

Радомир Мандов, “Лодкар”
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Всяко гостуване на
финландската мегазвез-
да Таря Турунен у нас е
безспорен празник за
многобройните й фено-
ве. На 7 февруари от
20 ч. тя ще изнесе в
зала “Универсиада”
концерт, организиран
от “Loud Concerts”. Би-
летите за шоуто се про-
дават в мрежата на
Еventim и партньорите
им в цялата страна по
40 лева. В деня на кон-
церта, както и на място
на входа на зала “Уни-
версиада”, цената ще
бъде 50 лева, уточнява
Радостина Ранова.

Датата у нас е част
от европейското турне
“The Shadow Shows”,
което започна през ок-
томври м.г. и съвпадна
с дигиталното издава-
не на нов сингъл -
“Demons In You”. През
лятото Таря представи
албума си в Азия и по-

Оркестърът на Глен Милър
се завръща у нас на 22 март

Пристига
финландската прима
на тежката музика

сети за първи път Ки-
тай, Хонконг и Тайван.
Новото парче “Demons
In You” е съвместно с
брилянтната вокалист-
ка на “Arch Enemy”
Алиса Уайт-Глуз, то
улавя и пресъздава по-
мрачната и тежка ат-
мосфера на издадения
по-рано м.г. албум на
Таря “The Shadow Self ”.
Изпълнението на пар-
чето на дуото на мина-
логодишното издание
на “Wacken Open Air”
пред 75 000 ентусиази-
рани метъл фенове се
превърна в едно от топ
обсъжданите събития
на феста.

Талантливите музи-
канти, които свирят с
Таря на настоящото тур-
не, са Кевин Чоун (бас
китара), Тим Шрайнер
(барабани), Крисчън
Кречмар (клавирни),
Алекс Шолп (китара) и
Макс Лилия (чело).

“It’s Glenn Miller Time”
е името на актуалната
концертна програма, с
която ще видим отново
след неколкогодишна
пауза бляскавия ор-
кестър на Глен Милър.
Неизменно под вещото
ръководство на бендли-
дера Вил Салдън, ор-
кестърът ще излезе на
сцената в зала 1 на НДК
на 22 март, за да ни
потопи в очарованието
на една отминала епоха

Оркестърът на Глен Милър

на джаза и суинга, коя-
то днес звучи по-актуал-
но отвсякога. Знаменити-
ят състав пристига у нас
по покана на “Арт БГ”.

Повече от 75 години
след основаването на биг
бенда от именития компо-
зитор Глен Милър, светът
не спира да се вдъхновява
отново и отново от гени-
алните му и незабравими
композиции. Сред тях са
“Moonlight Serenade”, “In
The Mood”, “Chatanooga

Choo Choo”, “Pennsylvania
6-5000” или “American
Patrol”.

С майсторските си
изпълнения оркестърът
ни връща сякаш с маши-
ната на времето в 30-те
и 40-те години на отми-
налия век. Именно в този
период е възникнал и
един от най-космополит-
ните и завладяващи му-
зикални стилове на всич-
ки времена и увлякъл в
танц хиляди по света -
суингът.

В пълния си състав ще
пристигне у нас ориги-
налният оркестър на-
чело с Вил Салдън,
изпълняващ автентични-
те аранжименти, така
както ги е оставил на
нотните листове самият
Глен Милър. Ще видим
членовете на бенда, об-
лечени в оригиналните

костюми, с които са из-
лизали на сцена още със
своя основател, както и
оригиналния им музика-
лен реквизит.

Още с първите тоно-
ве на мелодиите, които
ще чуем на 22 март в
рамките на програмата
“It’s Glenn Miller Time”,
брилянтните музиканти
от оркестъра няма да
оставят никакво съмне-
ние за изключителния си
професионализъм и ле-
кота, с която пазят живо
наследството на неза-
бравимия джазмен и
композитор Глен Милър,
превърнал се в символ
на цяла епоха, информи-
ра Елиза Стоева, пиар и
мениджър събития.

Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

Бендлидерът
Вил Салдън

Снимки
“АРТ БГ”
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Традиционният Новогодишен кон-
церт на Виенската филхармония е едно
от най-очакваните и гледани класичес-
ки събития по целия свят. Той се преда-
ва директно в повече от 90 страни и
достига до над 50 милиона телевизион-
ни зрители. Записите на Новогодишни-
те концерти на Виенската филхармония
се смятат за едни от най-важните албу-
ми на класическия пазар. Тазгодишният
концерт излиза на двоен CD, DVD и Blu-
Ray формати на 27 януари от “Вирджи-
ния рекърдс/Sony Classical” и може да
бъде поръчан в онлайн магазина
musicmall.bg. На 3 март излиза и на
двойна винилова плоча, която също
може да бъде поръчана предварително.
От януари 2012 г. записите от Нового-
дишните концерти на Виенската филхар-
мония се издават от “Sony Classical”,
след като компанията подписа ексклу-
зивен договор с ръководството на про-
чутата културна институция.

Виенската филхармония представи
на 1 януари т.г. от символа на музикална
Виена - златната зала “Музикферайн”,
вълнуваща програма от творчеството на
музикалната династия Щраус - Йохан

Програмата под
диригентството на
Густаво Дудамел е
записана на CD, DVD,
Blu-Ray и винил

Щраус баща и син, както и Йозеф Щра-
ус. Програмата съдържа още произве-
дения от Франц Лехар, Емил Валдтой-
фел, Франц фон Супе, Карл Михаел
Цирер и Ото Николай. Програмата във
всяко издание на Новогодишния концерт
включва както много популярни творби,
така и по-малко познати произведения,
които се изпълняват за първи път. И през
2017 г. традицията продължава.

Световноизвестният венецуелски
маестро Густаво Дудамел дебютира на
диригентския пулт на тазгодишното
юбилейно 75-о издание на Новогодиш-
ния концерт. Познат и обичан от публи-
ката в цял свят заради изключителния
си талант и ярко сценично присъствие,
обявен от престижното австрийско из-
дание “Die Presse” за “младата кръв на
класическата сцена”, 35-годишният Гус-
таво Дудамел се превърна и в най-мла-
дия диригент в историята на събитието.

Роден е през 1981 г. в Баркисимето,
Венецуела. Започва музикалното си
обучение благодарение на програмата
в подкрепа на млади таланти “El
Sistema”, а на 15-годишна възраст де-
бютира на сцената с Младежкия ор-
кестър на Венецуела “Симон Боливар”.
През 1999 г. става и музикален дирек-
тор на оркестъра и вече 18 сезона ръко-
води целия образователен проект “El
Sistema project”. Едновременно с много-
бройните си ангажименти по целия свят
той продължава да дирижира Симфо-
ничния оркестър на Венецуела “Симон

Боливар”. Дудамел дирижира Филхар-
монията на Лос Анджелис и ръководи
Младежкия оркестър на Лос Анджелис
(YOLA), като реализира образователни
инициативи сред подрастващите. В края
на миналата година договорът му с
филхармонията беше удължен до края
на сезон 2021/2022 г. Тази година Дуда-
мел ще дирижира турнето на най-изве-
стния и реномиран оркестър в света -
Берлинската филхармония.
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Безпощадно откровено и
пределно наситено със само-
ирония, прикрита тъга и ужа-
сяваща самота играе Вален-
тин Ганев своя Юхан в “Сара-
банда” от Ингмар Бергман.
Ролята му е изградена с по-
разяващо проникновение за
всеобемащата мощ на “демо-
ните” на човекоомразата и
егоцентризма и изиграна с
максимална чистота и про-
зрачност на изказа. Капризен
и егоистичен на повърхност-
та, но дълбоко в душата си
раним и търсещ утеха, него-
вият Юхан се опитва както да
манипулира всички наоколо,
така и да се добере до някак-
ва, само негова си представа
за личностно достойнство и
смисъл на съществуванието.
Но в отношенията със семей-
ството си - бившата съпруга и
някогашна голяма любов

Валентин Ганев в „Сарабанда”РОЛИ

Стефка Янорова и Валентин Ганев в сцена от спектакъла
Страница на

Светлана ПАНЧЕВА
Валентин Ганев в

ролята на Юхан

(Стефка Янорова), депресира-
ният син от предишен брак
(Малин Кръстев) и внучката
(Елена Телбис), неговият ге-
рой напълно съзнателно и на
моменти със страшна в откро-
веността си целенасоченост
наранява и деформира живо-
та на всички, изначално при-
емайки деформацията на своя
собствен живот.

В тази роля Валентин Га-
нев играе не само изменчи-
вия и разрушителен по при-
рода Юхан, но и страшната
във всичките си измерения
човешка самота. А за това се
изисква и човешка, и актьор-
ска смелост, каквато актьорът
несъмнено показва и доказва
в спектакъла на Иван Урумов
на сцената на Театър 199.

За комедията
с любов и
уважение
Какво е странното в
„Странната двойка”
на Нийл Саймън

Светломир Радев и Константин Икономов в сцена от спектакъла

Феликс и жените - Ирина Първанова, Константин
Икономов и Милена Аврамова

Здрава мъжка компания - Явор Борисов, Мартин Каров, Константин
Икономов, Богдан Казанджиев и Светломир Радев

ъде другаде, ако не в Сатирич-
ния театър може да се гледа
добра и смислена комедия, към
която всички участващи се от-
насят с любов и уважение. Стру-

ва ми се, че това несъмнено се случва
в постановката на Андрей Аврамов по
отдавна превърналата се в класика в
жанра “Странната двойка” от един от
майсторите на комедията Нийл Саймън.

Пиесата има дълъг и необикновено
щастлив театрален, кино и телевизио-
нен живот - написана преди повече от
половин век, отрупана с множество пре-
стижни театрални награди, превърната
във филм, който също става класика в
комедийното кино, пресъздадена в ня-
колко телевизионни сериала, а също и
в анимационен филм. Явно сюжетът за
невротичния чистник Феликс, който,

Оскар и жените -
Ирина Първанова,
Светломир Радев
и Милена Аврамова

след като е изгонен от жена си, се на-
нася да живее при своя немарлив и скло-
нен към хазарт приятел Оскар и бързо
преобръща живота и на двамата в
съвсем друго приключение, е зареден с
достатъчно силен комедиен заряд. И ако

се запитаме какво наистина е странното
в “Странната двойка” на Нийл Саймън,
вероятността да отговорим, че това е
деликатната ирония, с която авторът
говори за трудното изкуство на приятел-
ството и за толерантността и търпимост-
та към различията, за очарователните и
не толкова очарователни странности на
приятелите и близките хора, е много го-
ляма. Защото именно тази деликатност
на хумора и доброта на иронията, които
характеризират както пиесата, така и
спектакъла, а също и вглеждането в ек-
зистенциалните проблеми на съвремен-
ния човек, като например самотата,
отхвърлянето, изолацията търсенето на
контакт с другия, са нишките, които
свързват героите на сцената със зрите-
лите в салона. А в това всъщност няма
нищо странно, когато става дума за
добра драматургия и интелигентна, и
точно разчетена във водещите теми и в
комедийните детайли режисура.

Константин Икономов в ролята на
Феликс и Светломир Радев в ролята
на Оскар правят наистина великоле-
пен актьорски дует от противополож-
ностите на своите герои и контраст-
ните по подход към ролите си подхо-
ди. Ако Константин Икономов залага
на забързания, невротичен и без-
грижно наивен ритъм на живот на
своя Феликс, то за своя Оскар Свет-
ломир Радев избира “маската” на
привидно разсеяния, леко отстранен

от ненужните спо-
ред него битови по-
дробности любител
на покера. Динами-
ката на картината
за “борбата” между
реда и безредието,
между преодолява-
нето и приемането
на това да бъдеш
отхвърлен, изгонен,
неприет или нераз-
бран допълват Мар-
тин Каров, Богдан
Казанджиев, Явор
Борисов, Милена
Аврамова и Ирина
Първанова.

K
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Аз съм български войвода, момци ми са тез; ний летиме за свобода, кръв да леем днес

Броят на вестник “Септемврийче”, в който се обявява
съревнованието между децата на цяла България, за да бъдат

събрани средства за възкресяването на “Радецки”

вижда как зад тях се прости-
ра дунавският град и в река-
та плава корабът “Радецки”.
Изборът съвсем не е случа-
ен...

Във Виена делегацията ни
има среща в Австрийското
параходно дружество DDSG

- Първо привелигировано им-
ператорско и кралско дунав-
ско параходно дружество, ос-
новано през 1873 г. Нашите
пратеници се срещат с д-р
Никола Недев, българин, кой-
то работи в дирекцията на ав-
стрийското параходно друже-

Лиляна Лозанова и нейната книга “Радецки-66”
под редакцията на Александър Лилов

ство. Той им предава ценни
документи за кораба, както и
скица на стария параход.

Според главния конструк-
тор инж. Тодоров и според
проекта, който е направен,
корабът  “Радецки” ще има:

1. Дължина на палубата -
57,40 м.

2. Ширина на кораба -
17,50 м.

3. Височина на борда в
средната част - 2,40 м.

4. Газене, най-голямо -
1,15 м.

5. Мощност на главния
двигател - 450 к.с.

6. Обороти на колелото -
30 оборота в минута

7. Скорост - около 18 км в
час.

Машината е двуцилиндро-
ва, парна, но вместо въглища
ще употребява мазут. Ще има
комин и странични колела -
долапи.

Според доклада на инж.
Тодоров корабът ще е приго-
ден за пътуване на 300
пътници, а според Свидетел-

ството за техническа годност
от 1984 г. може да превозва
до 100 пътници.

Благодарение на инициа-
тивата на 1 200 000 деца и
на събраните от тях 524
478,62 лв. с лихвите и на
помощта на българската
държава в лицето на Корабост-
роителния завод “Иван Димит-
ров” в Русе, на архитекти, ху-
дожници, скулптори и историци
легендата оживява.

На 1 май е пробното плава-
не на гордия кораб, реплика на
легендарния “Радецки”.

На 27 май 1966 г. вечерта в
Русе е тържественият концерт в
чест на пускането на кораба.

На 28 май 1966 г. е тържест-
веният пионерски събор. Деца-
та от русенското училище “Ан-
гел Кънчев” имат честта да вдиг-
нат родното знаме на палубата.
На правнучката на Ботевия чет-
ник Пенко Минчев - Марияна
Пенкова, е отредено да бъде
кръстница на “Радецки”.

На 30 май 1966 г. на козло-
дуйския бряг акостира корабът,

построен от българските деца.
Тогава пратениците на децата
рапортуват за изпълнената с
чест задача. Те разказват как
милион и двеста хиляди деца
събират билки, вторични суро-
вини, залесяват баири и
изпълняват с чест даденото
обещание. През двете години,
от 1964 до 1966, те ушиват ко-
пие на знамето на Ботевата
чета, участват в конкурс за мар-
ка на кораба “Радецки”, правят
експедиционни отряди за издир-
ване на наследници на Ботеви
четници.

На 26 август 1966 г. от Лом-
ското пристанище “Радецки”
потегля за първия си рейс към
Будапеща, Братислава и Вие-
на...

  

Какво славно дело осъще-
ствиха тогавашните деца - пи-
онерчета и чавдарчета! Сега те
вече са големи хора, но сигу-
рен съм - предават този дух и
този ентусиазъм на своите
деца. Затова можем само да
им благодарим, да им се по-
клоним и да кажем: “Да пребъ-
де България!”

Спестовната книжка, открита
в ДСК, със встъпителни

2,50 лв., внесени
от Лиляна Лозанова
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На прага сме на нова техно-
логична ера и макар бъде-
щето, показвано в научно-
фантастичните филми да е
още далеч, част от техноло-
гиите са футуристични
повече, отколкото можем да
си представим.

ПРОЗРАЧНО ДЪРВО
Благодарение на специал-

на химична обработка на кор-
ковото дърво и покриването му
с епоксидна смола, учените са

създали чист биоразградим
материал, който е 4-6 пъти по-
як в сравнение с аналозите,
които не са обработвани хими-
чески. Новият материал може
да се използва в качеството на
възобновяем източник в произ-
водството на елементи на
слънчевите панели, тъй като
само частично спира светлина-
та, пропускайки 85-90% от нея.
Материалът е приложим и в
строителството на домове на
бъдещето.

ВАКУУМЕН ВЛАК
Концепцията за вакуумен

влак - Hyperloop, е предложена
за пръв път през 2013 г. от Илон
Мъск (главен изпълнителен ди-
ректор и продуктов архитект на
Тесла моторс). Тя представлява
система за превоз между гра-

довете, разположена в закрити
вакуумни тръби. Пътниците, ко-
ито ще седят в специални кап-
сули, ще могат да се придвиж-
ват от един град до друг със
скорост от 1300 км/ч., по-бързо
от звука. Цифрови екрани ще се
грижат свръхбързите пътувания
да бъдат приятни и развлека-
телни. Привържениците на тех-
нологията твърдят, че тя ще
бъде по-ефективна и икономи-
чески по-изгодна в сравнение с
всяка друга, използвана днес.

ВЕРТИКАЛНИ
СТОПАНСТВА
Според някои прогнози над

80% от населението на плане-
тата към 2050 г. ще живее в
градовете, което ще превърне
решаването на въпроса с про-
изводството на храна в основен
проблем. Вертикалните стопан-
ства вече са вариант за много

Äåñåò òåõíîëîãèè îò áúäåùåòî,
êîèòî ùå ïðîìåíÿò íàøèÿ ñâÿò

Някои от откритията вече са част от живота ни,
но други все още остават само на хартия

Страница на
Светла ВАСИЛЕВА

островни региони. Прилагането
на схеми за вертикално отглеж-
дане на селскостопански култу-
ри ефективно решава въпроса
със свободното пространство
още повече, че стойността на
земята поскъпва всяка година.
Освен всичко останало особе-
ната конструкция на тези сто-
панства прави възможно по-

икономичното използване на
водата. Това е чисто и иконо-
мично решение за производст-
во на пресни продукти.

3D ПЕЧАТ
Технологията на 3D печата

е факт вече няколко години, но

продължава да намира нови
ниши на приложение. Тъй като
поевтинява и става все по-
достъпна, тя се превръща в

неразделна част от живота ни.
Медицината, дизайнът, транс-
портът започват все по-често
да ползват технологията и да
получават предимства от това.
Дали ще е биопечат на про-
дукти за медицински цели или
на различни механични части,
използвани в двигателите -
бъдещето е на 3D-печата. Не-
много време ни дели от деня,
когато хората сами ще могат
да си създават домове, вело-
сипеди и дори автомобили, из-
ползвайки 3D.

УМНО СТЪКЛО
Човечеството влиза в ерата

на стъклото. Притежавайки
свойствата да е прозрачно и
непрозрачно, оставайки здраво
и нечупливо и имащо качества-
та дори на сензорен панел,
новият тип стъкло може да про-
мени домовете и работните ни
места до неузнаваемост. Стени-
те в домовете при желание
могат да се превръщат в про-
зорци, които контролират обе-
ма на пропусканите ултравио-
летови лъчи и топлина, правей-
ки жилищата енергоефективни.
Всяка повърхност в дома ще
може да се трансформира от
стена в прозорец, от прозорец
в телевизионен екран само с
едно движение на човешката
ръка.

ХОЛОГРАМИ
Проектиране на домове.

Видеоигри. Изследване на кос-
моса. Строителство на нови све-

тове. Всичко това в тримерно
пространство. Такова бъдеще
ни обещават холограмните тех-
нологии. Те имат огромен по-
тенциал да допълват нашия
физически свят с цифров. Тази
технология притежава огромен
потенциал във всички известни
сфери. Рисуване във въздуха,
ходене по повърхността на
Марс, поглеждане в кратера на
вулкан - холограмите могат да
ни изпратят там, където дори
магията не би успяла. Възмож-
ностите са безгранични и зави-

сят само от въображението ни.

ИСТИНСКИ
ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
Отдавна ни обещават, че ще

можем да общуваме с кибер-
партньори, които ще са способ-
ни да разбират командите и
исканията ни, емоциите и дори
шегите ни. Засега това остава
мечта, но скоро нещата може
да се променят. Инженерите
работят над програма, която да
разпознава човешките емоции.
Благодарение на постижения-
та на технологиите за лицево
разпознаване, някои съществу-
ващи програми за изкуствен
интелект вече разбират кога
сме ядосани или тъжни, а някои
дори са способни и да опишат

онова, което “виждат”. Това са
първите крачки по създаването
на роботи, които ще могат да
разпознават и описват света
около тях и после да споделят
опита си с нас.

ДОМАШНИ РОБОТИ
И ДРОНОВЕ
Развитието на робототехни-

ката ни снабдява с все по-дру-
желюбни домашни роботи.
Бумът на дроновете в момента
е едва началото. В близко вре-
ме на пазара ще се появят по-

умни и по-удобни машини. Дали
това ще са роботи, чието пред-
назначение е да помагат и да
общуват с хората или други,
които ще ги заместят в някои
професии - сервитьори, рецеп-
ционисти, едно е ясно - разви-
тието на робототехниката не
може да се спре. В скоро време
като допълнение към телевизо-
рите, компютрите, пералните и
микровълновите печки хората
ще се сдобият с роботи-домаш-
ни помощници.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
Тръгвайки от пречистването

на водата и стигайки до създа-
ването на биоразградими пласт-
маси, нанотехнологиите ни обе-
щават в близкото столетие свят,

който не сме си представяли.
Миниатюрните машинки с раз-
мери от няколко нанометра ско-
ро ще се заемат с изучаването
на човешката ДНК и ще ни по-
могнат да променим свойствата
на материалите, правейки ги
по-здрави и или по-крехки в
зависимост от нуждите ни. Те
са толкова микроскопични, че
могат да се захранват с енер-
гия от ритъма на сърцето ни или
от химичната енергия, съдържа-
ща се в клетките ни. С помощта
на нанотехнологиите ще можем
да наблюдаваме и разработва-
ме лекарства за болестта на
Алцхаймер или рака, да създа-
ваме по-ефективни енергоноси-
тели и практически вечни мате-
риали.

АУГМЕНТИРАНЕ
НА ХОРАТА
Биониката променя човече-

ството. Колкото по-зависими сме
от машините, толкова повече се
приближава времето, когато
възможностите ни ще станат на
порядък по-големи и обхватни
отколкото тези, които притежа-
ваме в момента. Имплантиране
на видеокамери в очите, подоб-
ряване на способностите за ска-
чане и бягане или пък контро-
лиране на електрониката със
силата на разума - границата
между машината и човека за-
почва да се размива. Благода-
рение на новите си способности
хората най-вероятно ще се сдо-
бият с различен, напълно непо-
знат до този момент за тях опит.
Може би ще можем да “чуваме”
цветовете или да “чувстваме”
електрическото поле.

По материали
на Hi-News.ru

Прозрачно дърво

Вакуумен влак

Вертикални
стопанства

3D печат

Холограми

Домашни роботи

Нанотехнологии
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Ó ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒË ‡ÍÚÛ‡-
ÎÂÌ ÔÓ‚Ó‰ ÒÂ ÒÂÚËı Á‡
Â‰ËÌ Ú‡‰ËˆËÓÌÂÌ
Ò˛ÊÂÚ ÓÚ ‰ÂÚÒÍË ÓÊ-

‰ÂÌ ‰ÂÌ. —˙·‡ÎË ÒÂ ˘‡ÒÚÎË-
‚Ë Ó‰ËÚÂÎË Ò Ó‰ÌËÌË ÓÍÓÎÓ
Ï‡ÎÍËˇ Ì‡ ÒÂÏÂÈÌÓÚÓ Ú˙ÊÂ-
ÒÚ‚Ó Ë Ú˙ÔÂÎË‚Ó ËÁ˜‡Í‚‡Ú
„‚ÓÁ‰Âˇ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ò ‡Á-
‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‡˙ˆËÚÂ. œÂ-
‰Ë ÚÓ‚‡ Ó·‡˜Â ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ
ÔÓ‰Î‡„‡Ú Ì‡ ÒÎ‡‰ÍÓ ËÁÚÂÁ‡ÌËÂ
‚ËÌÓ‚ÌËÍ‡ Ò ‚ÍËÒÌ‡ÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌË ‚˙ÔÓÒË ÓÚ ÒÓÚ‡
Ì‡: ì...ÚË ÒÎÛ¯Í‡ ÎË ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡?î, ì...‡ Ô‡ÔÍ‡
ÎË?î ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÌÂÚ˙ÔÂÎË‚ÍÓÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ ÛÚ‚˙‰ËÚÂÎ-
ÌÓ Ë ‰‡‚‡ ÒÚ‡Ú Ì‡ ‰˙Î„ÓÓ˜‡Í‚‡ÌÓÚÓ ‚˙˜‚‡ÌÂ Ì‡ Ë„-
‡˜ÍËÚÂ.

“‡ Á‡ÏËÒÎËı ÒÂ Á‡ ìÒÎÛ¯Í‡ÌÂÚÓî Ë ìÔ‡ÔÍ‡ÌÂÚÓî,
ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡ Á‡ Ï‡Ò‡ ‰ÓÍÓÔ‡Î ÒÂ ‰Ó ‚Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡Ó‰
‚ Û‰Ó·ÂÌ Ì‡˜ËÌ Á‡ ·ÂÁÏÂÚÂÊÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂ. » ˜ÂÒÚÌÓ
Í‡Á‡ÌÓ, ÓÒÚ‡Ì‡ı ‰ÓÒÚ‡ Û˜Û‰ÂÌ, ˜Â ‰ÓË ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÒË
ÔÛ·ÎË˜Ì‡ ËÁˇ‚‡ ÔÂ‰ ÏÂ‰ËËÚÂ „-Ì œÎÂ‚ÌÂÎËÂ‚ ÌÂ Ò˙·‡
ÒËÎË Á‡ ÔÓÌÂ Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-Û‡‚ÌÓ‚ÂÒÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ ‚ ÌÂ‚ÂÓ-
ˇÚÌÓ Í‡ÈÌ‡Ú‡ ÒË ‡ÌÚËÛÒÍ‡ ÂÚÓËÍ‡. «‡·ÎÛÊ‰‡‚‡ı ÒÂ
Ì‡Ë‚ÌÓ, ˜Â Ì‡Í‡ˇ Ì‡ Ú‡Í‡ ÓÒÔÓ‚‡ÌËˇ ÓÚ Ì‡‰ ÔÓÎÓ‚Ë-
Ì‡Ú‡ ·˙Î„‡ÒÍÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ Ï‡Ì‰‡Ú Ì‡ ‰˙Ê‡‚ÌËˇ ÌË
„Î‡‚‡, ËÌ‡˜Â Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ Ô‡„Ï‡ÚË˜ÌËˇÚ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ ˘Â
ÔÓˇ‚Ë ÛÒÂÚ Á‡ ÏËÓÎ˛·Ë‚‡ ‡Á‰ˇÎ‡ Ë Ò ÔË‚Ë‰Ì‡Ú‡
ÏÛ Ô‡ÒÚÓÒÍ‡ ÒÏËÂÌÓÒÚ ˘Â ÔÓÒÚ‡‚Ë ÔÓ-ÏÂÍ ÓÚÔÂ˜‡Ú˙Í
‚ Ò˙ÁÌ‡ÌËÂÚÓ Ì‡  ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚÂ ÒË ÍËÚËˆË. ÕÓ Û‚Ë!
“Ó‚‡ ËÁÓ·˘Ó ÌÂ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë. «‡ ÍÓÈ ÎË Ô˙Ú ÒÂ ÔÂÔÓ‚ÚÓ-
Ëı‡ ËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ Ë ‰Ó·Â Ì‡Û˜ÂÌË Ï‡ÌÚË, ÍÓËÚÓ, ‡ÍÓ
ÌÂ ÌË ‚Í‡‚‡Ú ‚ ÚÂÊ˙Í ÍÓÌÙÓÌÚ‡ˆËÓÌÂÌ ÂÊËÏ Ò „Ó-
ÎˇÏ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ËÁÚÓÍ, ÚÓ Â Á‡˘ÓÚÓ „-Ì œÎÂ‚ÌÂÎËÂ‚
ÒÂ ÓÍ‡Á‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ Ò‡ÏÓÚÂÌ Ë„‡˜ Ì‡ Ú‡ÁË Í˙Ò‡ Ë
·ÂÁÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì‡ ÔËÒÚ‡.

«‡ ÌÂÒ‚Â‰Û˘Ëˇ ‚ Ó‰ÌËˇ ÌË ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÂÌ ı‡ÓÒ ÒÎÛ-
¯‡ÚÂÎ Ò‚ÂÓ·‡ÁÌËˇÚ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍË ÓÚ˜ÂÚ ·Â ËÒÚËÌÒÍË
‡ÔÓÚÂÓÁ Ì‡ ÛÒÔÂı‡. œÓÚÓˆË ÓÚ ÚÓÔÎË Ò˙ÎÁË Á‡Ï˙„Îˇ‚‡ı‡
‚ÁÓ‡ Ì‡ ÌÂ‚ËÊ‰‡˘ËÚÂ, ‡ Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌËˇÚ Í‡Ï·‡ÌÂÌ Á‚˙Ì
‚ Ò˙ÔÓ‚Ó‰ Ì‡ Ù‡ÌÙ‡Ë Ó„ÎÛ¯‡‚‡¯Â ÌÂ˜Û‚‡˘ËÚÂ. “Ó ÌÂ
·ˇı‡ ÔÓÒÚËÊÂÌËˇ, ÔËÌˆËÔÌË ÔÓÁËˆËË, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË
ÔËÁÌ‡ÌËˇ, ˆÂÌÌÓÒÚË, ‡Á„Ó‚ÓË Ì‡ ˜ÂÚËË ÂÁËÍ‡ Ò˙Ò
Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÎË‰ÂË Ë Í‡Í‚Ó ÎË ÌÂ Ó˘Â. ÕÓ Ë Í‡ÚÓ ·‡˘‡
Ì‡ Ì‡ˆËˇÚ‡ /Ï‡ÈÍ‡Ú‡ ÒË ˇ ÁÌ‡ÂÏ!/, ËÒÚËÌÒÍ‡ Á‡„ËÊÂ-
ÌÓÒÚ Á‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ ÌË ÒÎÂ‰ Õ≈√Œ. «‡ÚÓ‚‡ ÌËÂ, ÓÒËÓÚˇ-
‚‡˘ËÚÂ, Ò ÚÂ‚Ó„‡ ‡Á·‡ıÏÂ, ˜Â ÌË „ÓÁË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ‰‡
ÌË ÓÚÌÂÏ‡Ú ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ≈‚ÓÒ˙˛Á‡, ÌÓ ‡ÍÓ
‡·ÓÚËÏ ÒÂ˘Û ËÌÚÂ„‡ˆËˇÚ‡ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ì‡È-„Ó-
ÎˇÏÓÚÓ ÏÂÊ‰Û‰˙Ê‡‚ÌÓ Ó·Â‰ËÌÂÌËÂ. “Ó‚‡, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ,
ÌˇÏ‡ Í‡Í ‰‡ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë. ÕÓ ‚ ÏË„, ÏÓÊÂ ·Ë Ô‡Í Ì‡Ë‚ÌÓ,
ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ëı, ˜Â ÔÓ Ô˙Úˇ Ì‡ ÌÓ‚Ëˇ ÔÂÁË‰ÂÌÚ Í‡ÚÓ ˜Â
ÎË ËÏ‡ Á‡ÎÓÊÂÌ‡ ÏËÌ‡. “ˇ ˆ˙Í‡ Ë ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡, ˜Â
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ-
‚‡. ¬ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ ÎË·Â‡ÎÌ‡ Ó·˘-
ÌÓÒÚ ËÏ‡ ÛÚ‚˙‰ÂÌ ÓÔËÚ Ë Ô‡ÍÚËÍ‡, ÍÓÈÚÓ ÛÒÂÚËıÏÂ
ÔÂÁ ÁËÏ‡Ú‡ Ì‡ 97-Ï‡ Ë ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÔË ŒÂ¯‡ÒÍË. œ˙Í
Ë ÚÂÁË Ì‡Ú‡Ô˜Ë‚Ë Ì‡ÔÓÏÌˇÌËˇ, ˜Â –‡‰Â‚ ÌÂ ·ËÎ ÔÓÎË-
ÚËÍ Ë ˘Â ÏÛ Â ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰ÌÓ. ¿ÏË Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ÌˇÏ‡
‰‡ ÏÛ Â ÎÂÒÌÓ. «‡˘ÓÚÓ ÏÌÓ„Ó Ó¯Î‡ÈÙ‡ÌË Ë ÔÓÔÎ‡Í‡ÎË
Â‰‚‡ ÎË ÌÂ ‚ ÏÂˆÂ‰ÂÒËÚÂ ìÔÂ˜ÂÌËî ÔÓÎËÚËÍ‡ÌË  ‰Ó‚Â-
‰Óı‡ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡Ó‰‡ ‰Ó Ï‡Í‡ Ì‡ ÌË˘ÂÚ‡Ú‡ Ë
ÛÌËÊÂÌËÂÚÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÚÂ„Ì‡Ú ÚÂ Ì‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡
Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡.

» ‰ÓÍ‡ÚÓ ÓÚ˜ÂÚ˙Ú Ì‡ ÓÚË‚‡˘Ëˇ ÒË ÔÂÁË‰ÂÌÚ ·Â ‚
ÛÌËÒÓÌ Ò ‚ÂÎËÍ‡Ú‡ ÔÂÒÂÌ Ì‡ ‚ÂÎËÍ‡Ú‡ ≈‰ËÚ œË‡Ù ì—‚ÂÚ˙Ú
‚ ÓÁÓ‚Óî /La Vie en Rose/, ÚÓ ‚ËˆÂ-ÚÓ Ã‡„‡ËÚ‡
œÓÔÓ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó ËÁÔÎ‡Í‡ ·ÓÎÍ‡Ú‡ ÒË Á‡ Ú‡„Ë˜ÌËˇ ÌË
Ó‰ÂÌ ÙÂÌÓÏÂÌ - ‡ÁÂ‰ËÌÂÌËÂÚÓ Ë ‡„ÂÒËˇÚ‡. “ÂÁË,
ÍÓËÚÓ ËÏ‡ı‡ ÒÎÛı Á‡ ÌÂÈÌËÚÂ ÔÓÒÎ‡ÌËˇ ‰Ó·Â ‡Á·‡ı‡
‡‰ÂÒËÚÂ Ì‡ ‡ÁÂ‰ËÌËÚÂÎËÚÂ. ¿ ˘Ó ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó ‡„Â-
ÒËˇÚ‡, ÚÓ Í‡ÚÓ ˜Â ÎË Ë Úˇ Â ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ‡ÁÂ‰ËÌÂÌËÂÚÓ,
Ú˙È Í‡ÚÓ Á‡ ‰‡ ÔËÔÎ‡ÏÌÂ Ú‡„Ë˜Ì‡Ú‡ ËÒÍ‡ Ì‡ Ò·Î˙Ò˙Í‡
Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‚ÒÂ Ô‡Í ‰‚‡ ÔÓÎ˛Ò‡ Ë ÏÌÓ„Ó ËÁÓ‚ÂÌË
ÓÚ ÔÒÂ‚‰ÓÔÓÎËÚËˆËÚÂ ·‡Á‰Ë.

ÃÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ‚ Ò‚Óˇ ìËÁ‚˙ÌÒËÒÚÂÏÂÌî ÓÚ˜ÂÚ œÓÔÓ-
‚‡ ÔÓ‚ÚÓË ÌÂ˘Ó, ÍÓÂÚÓ  Á‡ÒÎÛÊ‡‚‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ. ì— Ó˜Ë Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇî- ÂÚÓ ÚÓ‚‡ ·Â ÔÓÒÎ‡ÌËÂÚÓ,
ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ·˙‰Â ˜ÛÚÓ, ÓÒÏËÒÎÂÌÓ Ë ‡Á·‡ÌÓ.
«‡˘ÓÚÓ ‚ ÛÌÂÒ‡ ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡ÏÂ ÌÂÓÚÍÎÓÌÌÓ ÛÚ‚˙‰ÂÌË
Ó·˘ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍË Ô‡ÍÚËÍË, ÍÓËÚÓ ·ÂÁÒÔÓÌÓ ËÏ‡Ú
Ò‚Óˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÌ ÒÏËÒ˙Î Á‡ Ó·˘ÌÓÒÚÚ‡, ÌËÂ ÔÓÊÂÚ‚‡ı-
ÏÂ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ. » ÌÂ Â ÎË ‚Â˜Â Í‡ÈÌÓ ‚ÂÏÂ Í‡ÚÓ
ËÒÚËÌÒÍË ‡‚ÌÓÔ‡‚ÂÌ Ë ÎÓˇÎÂÌ ˜ÎÂÌ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ-
ÚÓ Ó·Â‰ËÌÂÌËÂ ‰‡ ÓÚ‚ÓËÏ ¯ËÓÍÓ Ó˜Ë Ë Á‡ ¡˙Î„‡-
Ëˇ? “‡ ÌËÏ‡ ÌÂ Â‰Ì‡ Ë ‰‚Â ‰˙Ê‡‚Ë ÓÚ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡
ÌÂ Á‡˘ËÚËı‡ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ Ë Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÒË ËÌÚÂÂÒË
Ë Ì‡Ô‡‚Ë ÎË „Ë ÚÓ‚‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ‚ÂÌË ˜ÎÂÌÍË Ì‡ ≈‚-
ÓÒ˙˛Á‡? ≈‰‚‡ ÎË! œÓÌÂ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ‰ÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÚÂı-
ÌËˇÚ „Î‡Ò ÒÂ ˜Û‚‡ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‚ ≈—, ‡ Ë ÌÂ Ò‡ÏÓ. «‡ÚÓ‚‡
‚ ÚÛ‰ÌÓÚÓ ÌË ‚ÂÏÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ‚ÒˇÍÓ„‡ Ì‡Â‰ Ò Ô‡Ú-
Ì¸ÓÒÍËÚÂ ÌË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë ÔÓ‚Â˜Â
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ, Ô‡ÚËÓÚËÁ˙Ï Ë ÓÚ‰‡‰ÂÌÓÒÚ
Í˙Ï ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. «‡˘ÓÚÓ ÚÓ ÌË Â Â‰ÌÓ, ÌÛÊ‰‡Â ÒÂ ÓÚ
Ì‡Ò, ‡ Ë ÌËÂ ÓÚ ÌÂ„Ó. Õ‡ÎË?

20 януари 1944 го-
дина.

Ивановден (по стар
стил, б. р.) - за именния
ден на Иван Чакъров-
Томата е най-страшни-
ят подарък: пръв пада
прострелян на Дермен-
ка. Следват още десет
негови другари - парти-
зани от отряд “Георги
Жечев”: Таню Карата-
нев и Христо Енчев,
Петър Стоянов и Ганка
Балева, Трифон Танев и
Таню Найденов, Недю
Николов и Тотю Танев,
Колю Маринов и Георги
Филчев.

Разлюляна е Средна
гора. Взривове разпарят
гърдите й и разсипват
партизанската землян-
ка. Свистене на куршу-
ми, лай на картечници,
ярост и от двете страни
в неравен бой. Дваде-
сет и шест партизани,
от които 11 падат още в
първите минути на боя,
срещу близо 700 поли-
цаи, войници и офице-
ри. По смръзналите де-
рета оцелелите се
измъкват от блокадата
- ранени, мокри от сне-
га и ледената вода в
ниското, премръзнали
и, преследвани като
диви зверове от озвере-
ли хора...  Те никога
няма да забравят бит-
ката - ще се взривява в
съня им, ще стане не-

Обсебени
и...отчуждени

Където и да отида, все виждам
деца, млади и даже по-зрели хора,
които са заврели глави в телефо-
ните, в таблетите, в лаптопите си.
Не чуват, не виждат нищо около
себе си. Хората вече не общуват,
не се гледат в очите. Казваш нещо
на детето, на съпруга си, а те:
“Сега приказвам  по телефона,
Сега съм в скайпа...”. Заприлича-
ли сме на зависими от наркотик.
Няма ги вече одухотворените и
съпричастни личности, които  впе-
чатляват даже само с един поглед.
Безспорно е, че тези нови “джад-
жи” - смартфони, интернет, глобал-
ната мрежа - цялата тази електро-
ника е велико предимство! С едно
чукване на клавиша сме на дру-
гия край на света. Но ни завладя-
ха други беди. Дойде отчуждени-
ето ни един от друг, дойде липса-
та от разтварянето на душите.
Милост нямаме към себе си, към
близките си, които се нуждаят от
топлота и внимание.

Крайно време е да се въведат
в училищата уроци или беседи за
културата в електронното общува-
не. Защото глобалната мрежа в
най-скоро време ще се превърне
в клоаката на света. Какви ли не
глупости се съобщават там, толко-
ва злост, злоба, ненавист, просто-
тия има понякога в излиянията
там, че ти се иска да си затвориш
лаптопа. И какво излезе! Вместо
електрониката да ни направи по-
умни, по-добри, по-отговорни,
хората сега се задоволяват само с
няколкото реда информация от ин-

Човек губи своята красота и разума си,
които го правят „венец на природата”

Петра ТАШЕВА

тернет. Сами се лишават от удо-
волствието да влязат в света на
великите писатели, на големите
автори, да се омаят от майсторст-
во им да разказват, да споделят
човешките проблеми и преживя-
вания. Не знаят какво е предимст-
вото да научиш нови и красиви
думи. Затова и днешните деца и
млади хора не умеят да говорят,
мъчно разказват, трудно  общуват.
Предпочитат да се сбият, да пус-
нат в действие грубите си и съкру-
шителни жестове, да се нападнат
с ръце, с крака, с хладни и огне-
стрелни оръжия.

 И в световните отношения ста-
на същото. Сега вместо диплома-
ция с думи - разправии и действия
с оръжия! Нетърпимостта и нето-
лерантността властват, командват
хора, политици и държави. Агре-
сията завладя света! Отчуждение-
то има голяма и непростима вина
за неразбориите в него. Жалкото
е, че с всичките си големи изоб-
ретения човекът  върви назад -
връща се във времето, когато са
властвали законите на джунглата.
И като че ли  изгубва и разума си,
и своята красота, които го правят
“венец на природата”!

Негаснеща рана в душите
Трифон МИТЕВ

гаснеща рана в душите
им. По-късно, след боя,
ще узнаят, че на след-
ващия ден, пак на Дер-
менка, след побоища и
мъчения, са разстреля-
ни Гита и Георги Госпо-
динови, Дечо Троев,
Димитър Желев. На оня
Ивановден дълбокият
сняг на Дерменка по-
червенява. Небе и гора
- всичко е помътняло от
смърт и барут. Блещу-
кат само златното
зъбче на загиналата
Ганка и незатворените
очи на Иван...

Оттогава на всеки 20
януари усоето на Дер-

менка откъртва въздиш-
ка - като ехо от оня екот
на пушки, шмайзери и
бомби. Като напомняне,
че и смъртта на едни
има стойност за други,
за оцелелите, за живи-
те днес, за потомците.
Смърт, която се превръ-
ща в без-смъртие. По-
мнят се имената на
простреляните и раз-
стреляните на 20 и 21
януари 1944 г. Има пад-
нали и от другата стра-
на. Дали се знаят име-
ната им? Знаят се -
някъде дълбоко в тога-
вашните полицейски и
военни сводки за воен-

но-полицейската акция
срещу партизаните от
отряд “Георги Жечев”. И
в някой семеен спомен.
Но за тях няма песен
като “За Гита и Георги,
двамата...” Няма и знак
на Дерменка - и не за
тях откъртва стон на
всеки Ивановден сред-
ногорското усое - те
просто са от лошата
страна.

От страната на оно-
ва мракобесие, което
тогава плаща суха
държавна пара за отря-
зана партизанска глава
и се нарича по обикно-
веному фашизъм.

Дерменка - спомен за подвига на партизаните

Слушко и
непослушко

Слушко и
непослушко

Слушко и
непослушко

Слушко и
непослушко

ППППП

Слушко и
непослушко
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От наименованието на на-

шата партия - Българска соци-
алистическа партия, естестве-
но следва, че нейният идеал,
висшата нейна цел е социа-
лизмът. Никой не е оспорил
това, в никакъв партиен доку-
мент не е записано, че парти-
ята ни вече няма идеал или че
идеалът й е друг. Въпреки това
остра е необходимостта кон-
гресът, най-висшият орган на
партията, да потвърди, да на-
зове отново социализма като
нейна неизменна, макар и
твърде далечна, цел.

Назряла е тази необходи-
мост поради ред причини.
Една от тях е, че думата “со-
циализъм” почти изчезна от
партийните документи и от
устните и писмени изяви на
партийните ръководители.
Стана практика и в случаи,
когато е уместна думата “со-
циализъм”, тя да се заменя с
думи като “социално” и “ляво”,
които не са нейни синоними.
През последните двайсет и
пет-шест години да търсиш в
партиен документ или в изказ-
вания на партийни ръководи-
тели споменаване на социа-
лизма като идеал на БСП -
това е все едно да търсиш
бялата лястовица.

За това има не само обяс-
нения, но и основания. БСП е
отговорна партия и не може
да пренебрегва както реализ-
ма, така и прагматизма, тя се
стреми към

осезаеми практически
резултати

в народен интерес

Права е председателката
ни Корнелия Нинова, която
наскоро в интервю за сп. “а-
specto” на въпроса “Имате ли
визия каква партия трябва да
бъде БСП оттук нататък?” от-
говаря с присъщата й яснота
и категоричност:

“Първо, партия, която е
здраво стъпила на ценностите
си. И то онези, автентичните
ценности. Справедливост, со-
лидарност, равенство, патрио-
тизъм. Но всичко това в съвре-
менни измерения. Става дума
за прагматични измерения.
Така, както хората ги разбират.”

И още:
“БСП трябва да е автентич-

но лява, идеологически лява
партия. Но с политики, които
са прагматични, ориентирани
към днешния ден. Откровена
и принципна партия.”

Приемам изцяло казаното
от другарката Нинова. Но на
мен, социалистът със 73 годи-
ни партиен стаж, много ми се
иска сред прилагателните, с
които се очертава визията за
БСП, да има още едно: соци-
алистическа. И то да бъде ос-
новно. Много ми се иска от

Към конгреса:
Назовете идеала!
Кой е казал, че социализмът
може да се осъществи само
по модела от XIX и XX век?

Крум
ВАСИЛЕВ

председателката на нашата
партия и от партийния конгрес
да бъде заявено, че оттук на-
татък БСП ще бъде автентич-
но социалистическа партия, а
не само автентично лява.

Да се внесе яснота по иде-
ологията на партията е въпи-
ещо нужно. Доказана истина
е, че кризата в нашата партия
се дължи преди всичко на
нейното идеологическо обез-
личаване. “Идеологически
лява партия” е твърде широка
характеристика. Лявото не
може да бъде идеал. Прила-
гателното “социалистическа”,
отнесено към идеологията,
ще внесе яснота.

Лява - да, но лява
социалистическа

Безспорно е, че социа-
лизмът сега не е актуален за
България и не се очертава пер-
спектива нещата да се проме-
нят в обозримо бъдеще. При
това положение има ли смисъл
да се говори за социалистиче-
ската идея? В наше време да
си идеалист не е ли анахро-
низъм, идеалът не е ли никому
ненужна отживелица? Поетът
Найден Вълчев отговаря така:

“И все пак - и във тиши-
ната глуха,

и в грохота на врящия жи-
вот

на Санчо Панса над
търбуха

искри духът на Дон Ки-
хот.”

Нашата партия, а още по-
вече нашият незабравим
РМС, бяха богати с идеалис-
ти. В това бе тяхната голяма
сила. Сега времената са дру-
ги. Но и сега идеализмът,
схващан като безкористно
служене на благородна цел
за доброто на хората, би тряб-
вало да се чувства в нашата
партия не като при мащеха, а
като при родна майка.

Неизбежен е обаче друг
въпрос: След провалите, кои-
то претърпя социализмът, той
не е ли компрометиран, има
ли бъдеще, може ли да бъде
идеал?

Дори само случаят с
България, оценен като исто-
рически факт, доказва, че с
всичките си недъзи социа-
лизмът беше по-добър за на-
рода ни от капитализма. Сега,
след 27 години преход и де-

мокрация, е до болка ясно
какво България загуби и как-
во спечели. Във всички сфери
на живота реалният социа-
лизъм донесе на България
подем, а реалният капита-
лизъм след 1989 г. - регрес.
Доказателствата за това са
необорими.

След 1989 г., в обстановка-
та на разпадналата се социа-
листическа система, под напо-
ра на окопитилия се български
антикомунизъм, получил мощ-
на задгранична подкрепа, пар-
тийното ръководство се огъна.
И БСП като партия се огъна.
Възприе се капитулантска ли-
ния на снишаване, на отстъпле-
ние. Не се даде отпор на кле-
ветите, които се изсипаха върху
партийното минало и върху со-
циализма като практика и иде-
ология. Тезата на световния ан-
тикомунизъм, че със социализ-
ма е свършено, че той няма
бъдеще, стана господстваща.

В действителност несполуч-
лив се оказа един гигантски
исторически опит да се пост-
рои социализъм. Претърпя не-
успех строителството на соци-

ализъм по съветския модел.
Къде е казано, че не може да
има други модели? Къде е ка-
зано, че всяко начинание тряб-
ва да успява от пръв опит?
Защо трябва да се смята, че
решаването на такава колосал-
на и сложна задача, каквато е
строителството на нов общест-
вен строй, е невъзможно, щом
първият опит не е успял? Защо
трябва да се смята, че заменя-
нето на капитализма със соци-
ализма може да стане само по
канона, начертан през ХIХ и
ХХ век? В разрез с разума е
да се застава на позицията, че
макар всичко в света подир
Маркс и Енгелс да се е проме-
нило, тяхното учение трябва да
си остане неизменно. Та нали
и те самите не са гледали на
създаденото от тях като на
догма!

Социализмът загуби един
рунд в борбата, но е жив. Сега
с пълно основание се говори и
пише, че сме пред социализма
на ХХI век, пред социализма
на бъдещето. Едва ли някой е
в състояние да прозре негови-
те точни черти и пътищата към
него. Вероятно за различните
страни и региони пътищата към
по-добрия обществен строй,
наричан социализъм, ще са
различни. Той няма как да не
бъде много по-различен от со-
циализма на ХХ век. Но за да
се нарича социализъм, трябва
задължително да отговаря на
критериите за

свобода и
справедливост

и да е в състояние да осъще-
стви принципа “От всекиго
според способностите, всеки-
му според труда”.

Тук няма как да не бъде
засегнат мимоходом сложни-
ят въпрос за социализма с ки-
тайска специфика. Строител-
ството му, както самите китай-
ски ръководители твърдят, е

все още в началната си фаза.
Сега в Китай е налице кон-
вергенция, своеобразно
съжителство на строящ се
социализъм с китайска специ-
фика и цъфтящ капитализъм.
Но капитализмът в Китай
също е с китайска специфика.
Държавата не изпуска от
ръцете си командните висоти
в икономиката, а ръководна
сила в държавата е Китайска-
та комунистическа партия,
която обявява социализма за
своя висока цел и видимо
върви към нея.

Китайската комунистическа
партия заяви пред света, че до
2021 г., когато ще отпразнува
100-годишнината от основава-
нето си, бедността в Китай ще
бъде преодоляна. По данни на
Световната банка през 1978 г.
броят на жителите на Китай,
живеещи под линията на бед-
ността, е възлизал на 770 ми-
лиона, а през 2015 г. е спад-
нал на 56 милиона. Подобен
прецедент в човешката исто-
рия няма. А да се победи бед-
ността - това е голяма крачка
към социализма. Разбира се,
ако една държава победи бед-
ността, това не значи, че е ста-
нала социалистическа. Необхо-
димо е да се решат сложни за-
дачи, а в Китай те са и много,
и остри. Като не отменя тезата
си, че за пълното построяване
на социализма в Китай ще са
нужни усилията на ред поко-
ления, Китайската комунисти-
ческа партия обяви, че към
2049 г., в чест на 100-годишни-
ната на Китайската народна
република, Китай ще бъде
вече “богата, могъща, демокра-
тична, цивилизована и модер-
на социалистическа държава”.

Китай опровергава твърде-
нията, че социализмът бил
изхвърлен на бунището на ис-
торията. А тежестта и ролята
на Китай в сегашния свят са
добре известни.

Социалистическата

идея за по-човечен
свят

е жива. Социализмът не е за-
губил качеството си на осъ-
ществима висока цел, която
може да бъде идеал.

Жизнено нужна е визия за
социализма в България като
строй на бъдещето. Как ще
продължим да носим името
социалистическа партия, как
ще бъдем идейна партия, как
ще печелим идейни привърже-
ници, особено сред младите
хора, ако не изясним и обосно-
вем идеята?

Да се очертаят контурите на
социализма на бъдещето, към
който БСП се стреми, е неимо-
верно трудна, но решима зада-
ча. Нашата партия от времето
на Димитър Благоев е излъчва-
ла от своите редове хора със
знания, разум и воля, способни
да гледат в перспектива. Има
ги и сега, ще се появят нови,
трябва да бъдат насърчавани.

Ще завърша с един нео-
старяващ куплет на Пенчо
Славейков:

“В безумний вихър на жи-
вота

тежко на тръгналий без
стяг.”

Нашата партия, Българска-
та социалистическа партия,
стои здраво под българското
национално знаме. В пълно
съзвучие с националния ни
трицвет тя издига и партийния
ни стяг - червеното знаме, сим-
вол на социализма, на нейна-
та заветна цел, на нейния иде-
ал. То е чисто, опитите да бъде
опетнено са ефимерни.

Конгресът, който предстои,
ще издигне ли още по-високо
червеното ни знаме? Ще пове-
де ли партията в посока, съот-
ветстваща на една изконно со-
циалистическа партия? Дано!

Стига снишаване, стига
отстъпление!
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Повод отново да се

върнем към темата за
забързаното, безкрайно раз-
ширяващо се в противоречие
с всички екологични норми и
стандарти строителство на
така наречената Ски зона
Банско, е водната лавина,
връхлетяла върху населено-
то място в началото на ноем-
ври 2016 г., която някои ме-
дии окачествиха като ПОТОП.

Директорът на Центъра по
екология към БАН проф. инж.
Симеон Недялков, който по
право считам за баща на
Българската екологична на-
ука, през 1990 г. заяви: “Атом-
на бомба виси над Банско!”.
Това свое заявление той
обосноваваше със започва-
щото поголовно изсичане на
вековни, предимно иглолист-
ни, гори по северните склоно-
ве на Пирин планина в частта
над Банско с цел прокарва-
нето на просеки за строител-
ството на ски писти, въжени
линии и ски влекове. Изсича-
нето на гората се съпровож-
даше с унищожаването на
цялата горска растителност и
разрушаване на основната
скала за подравняване на
терена с взривни дейности и
тежки булдозери.

Унищожаването на цялата
горска растителност за без-
крайно разширяващото се из-
граждане на ски зоната от АД
“Юлен” главоломно се увели-
чи през последните десетина
години. Така бе премахната
една от основните функции на
гората да поема водата от
дъждовете и топенето на сне-
говете, да ги акумулира в гор-
ската растителност и почва и
след това в продължително
време бавно да ги изпуска и
дава началото на малки и по-
големи поточета, рекички и
т.н. Друго важно и жизнено
необходимо за живота на пла-
нетата свойство на горите е
да поемат газовите емисии и
да ни даряват с кислород и
чист въздух. Проф. Недялков
тогава бе категоричен, че
обезлесяването на склонове-
те на Пирина над Банско ще

Педагогическите специалисти, както
ги нарече новият училищен закон, а
иначе казано -  учителите и директори-
те, трепетно очакваха държавния стан-
дарт за нормиране на труда. Очакваха
го с надеждата, че фанфарно обявява-
ната реформа в образователната систе-
ма ще бъде водеща при структуриране-
то на държавните образователни стан-
дарти за нормиране и финансиране.
Синдикат “Образование” своевременно
предложи няколко важни акцента, кои-
то учителите и директорите в България
таяха надежди да се случат.

Многократно и настойчиво синди-
катът предлагаше детските градини да
преминат на делегирани бюджети, за
да отпаднат много от финансовите не-
съответствия към директори и учители.
Днес ние все още настояваме пред МОН
това да стане факт.

На основание решение на Комисията
по дискриминация за различната годиш-
на норма преподавателска заетост на
учителите, синдикат “Образование” заяви
своята категорична позиция - да се из-

Стига стари наредби с нови имена!

Юлиян ПЕТРОВ,
председател на синдикат
“Образование” към КТ “Подкрепа”

равни годишната норма на всички учите-
ли на 648 часа, съобразявайки това свое
предложение със заключението на КЗД,
че е дискриминационно и не следва учи-
телите да имат различна годишна или
седмична норма. Паралелно с изравня-
ването на нормата е необходимо да се
въведе европейският принцип за измер-
ване и подобаващо заплащане на
допълнителната дейност на всеки учи-
тел - проверки на контролни, тестове,
класни работи на учениците и са еже-
дневни за учителите по математика,
български език, чужди езици и някои
други предмети. Нашето предложение е
обективно да се преценява и съответно
заплаща и административната натоваре-
ност на българския учител, като непре-
ките административни задължения и ра-
ботата в училищни комисии да бъдат за-
платени като лекторски часове.  По на-
ционално изследване този тип непеда-
гогически задължения заемат вече по-
ловината от работното време на учителя.

В съответствие с неимоверно порас-
налите задължения на директорите син-
дикат “Образование” предлага като це-
лесъобразно да им се намали годишна-
та норма преподавателска заетост от 72
часа на 36 часа.

Във връзка с направените в послед-
ните години редица промени в учебни-
те планове, като от тази година основ-
ното образование приключва в VII клас,
много училища няма да могат да осигу-
рят учители специалисти по доста дис-
циплини - музика, изобразително изку-
ство, география, физика, биология и др.
Това налага и мотивира синдиката да
предложи годишната норма заетост на
тези важни специалисти да се намали,
за да могат учениците и в малките учи-
лища да получат равен шанс и качест-
вено образование. При сегашното по-

ложение това се оказва трудна или
невъзможна мисия за директорите.

Важен акцент и постоянна тенденция
на промените е закриването на помощ-
ните училища и въвеждането на децата
с нужда от специални грижи в редовните
училища. Нуждата от ресурсни учители в
повечето училища с наличие на такива
деца естествено нараства. Като добро
решение предлагаме да се намали сед-
мичната норма на ресурсния учител от
30 на 24 часа, за да може повече учили-
ща да имат на разположение необходи-
мите им ресурсни учители.

Важно наше предложение е осигу-
ряването на педагогически съветник и/
или психолог да стане задължително в
институциите. В днешната динамична
обстановка на постоянни промени, на
агресивна и трудна среда, без тези спе-
циалисти учебните заведения не могат
да обгрижат качествено децата и уче-
ниците.

Възнаграждението на директорите на
детски градини и училища се определя
и нормира на “тъмно”, типично по нашен-
ски със специален механизъм, зависещ
от министъра на образованието и него-
вите поделения и естествено не е лишен
от дискриминация. Разликата в заплати-
те на директорите на малки училища в
сравнение с тези от големите достига до
сериозно отваряне на ножицата - от 825
до над 1500 лв. Това разделение се оп-
ределя само и единствено от броя на
учениците в съответното училище.
Съвсем логично е този формален прин-
цип за оценяване и възмездяване  на
труда да демотивира директорите на
малките училища, които вземат заплати,
съвместими с педагогическите длъжнос-
ти. Синдикат “Образование” предлага за-
платите на директорите да станат нераз-
делна част от държавния образователен

стандарт за нормиране на труда, като
това ще бъде истинска реформа и ще
разсее съмненията и липсата на инфор-
мация към обществото за тази важна за
системата длъжност. Ако това предложе-
ние не бъде прието, синдикатът ще на-
стоява подобен механизъм да се възпри-
еме и наложи към учителските длъжно-
сти, като заплатите на учителите да се
нормират от 660 лв. до 1200 лв., съответ-
стващо на директорския механизъм.

Особено актуално и крайно наложи-
телно е да се въведе допълнително
заплащане на учителите, които работят
с ученици от етноси, чийто роден език
не е български. В тази хипотеза попадат
учениците и децата от семействата еми-
гранти или мигранти, от ромски семей-
ства и от някои райони в Кърджалийско,
Смолянско и др.

Синдикат “Образование” категорич-
но протестира срещу десиндикализаци-
ята, която наблюдаваме като стил на
МОН, и няма да се съгласи с изключва-
нето от всички училищни, регионални и
държавни комисии, свързани с трудови-
те правоотношения, на членове от пред-
ставителните синдикати.

В държавния стандарт за финанси-
ране синдикат “Образование” настоява
да отпадне изискването за минимален
брой на деца и ученици за откриване на
групи и паралелки. Считаме, че е редно
решението за съществуването на група
и паралелка да бъде на директора в
рамките на бюджета по ЕРС. Това пред-
ложение би довело до намаляване на
закритите училища и детски градини в
много населени места.

Реформата би трябвало да доведе
до равен шанс и качествено образова-
ние на българските деца и ученици, а
не до префокусиране на стари наредби
с нови имена.

Çàïëàõà âèñè íàä Áàíñêî
Неизбежното отмъщение на природата
проф. Симеон Недялков сравни с атомна бомба
Инж. Георги ПЕТРУШЕВ,
експерт по защитени
територии

горското стопанство и еколо-
гията като акад. Александър
Александров, проф. Димитър
Зъков, проф. Иван Раев и др.

С публикация “Ще те има
ли, Пирине?” от 13. 02. 2013 г.
в ДУМА за сетен път преду-
предихме, че безобразията,
които продължават да се
извършват с гората над Бан-
ско в угода на ненаситните
печалбарски интереси и пош-
лостта на неколцина самоза-
бравили се, новоизлюпени бо-

дейности в района на АД
“Юлен” продължават и до ден
днешен, което констатират и
най-авторитетни международ-
ни природозащитни организа-
ции и световно известни ме-
дии.

Проф. Недялков даде на-
учно обоснована прогноза, че
през пролетния сезон започ-
ва интензивно топене на го-
лемите снежни масиви по
склоновете на Пирина. Съче-
тана с обилни топли пролет-

щите се атмосферни условия
покриха високите части на
планината

с малка - до 10 см, снежна
покривка. След ден-два настъ-
пи бързо затопляне и падане-
то на кратки топли дъждове
предизвикаха наводнението в
Банско. Това може да се смя-
та за лека природна закачка.
Какво ще става по нататък,
някои ще видят!

Кметът на Банско Георги
Икономов смята, че с изграж-

дането на високи бетонни сте-
ни и канали по бреговете на
Пиринските реки на височина
чак до Бъндеришките езера
ще предотврати опасността от
наводнения. Този кадър на
партията ГЕРБ трябва да се
консултира с чичовците си -
лесовъдите К. Икономов и А.
Икономов, и да разбере, че
водата не се ражда в реките,
а потича надолу по целите
склонове на планината. Ни-
какви бетонни прегради не ще
защитят някогашния красив
градец, люлка на велики
българи - патриоти и револю-
ционери.

Директорът на Национал-
ния парк “Пирин” Росен Ба-
ненски препоръчва водната
стихия да се озапти, като се
изградят минивецове нагоре
по р. Глазне, чак до Бънде-
ришката поляна. Крайно вре-
ме беше МОСВ, чийто служи-
тел е този директор, да му
обясни, че във функциите и
задачите на Националния
парк приоритетно е опазване-
то на природната среда и
създаването на най-благопри-
ятни условия за съществуване
и по-нататъшно развитие на
горските екосистеми,  обога-
тяване на видовото биологич-
но разнообразие и запазване
уникалността на Пиринския
ландшафт, единствен в Евро-
пейския континент. Строител-
ството на минивецове и други
подобни съоръжения в наци-
оналните паркове е недопус-
тимо!

През последните десетиле-
тия на бърза демокретениза-
ция грижите за красивата
българска природа е забраве-
на от държавата! Наложител-
но е да припомним една често
повтаряна молитва от големия
мислител и философ, учителя
Петър Дънов: “Боже, помогни
ни да опазим природата на
нашата родна планета!”

бъде причина за невиждани
наводнения. В същия дух бяха
отправени и предупреждения
от видни учени в областта на

гаташи, ще доведе до непо-
правими, катастрофални на-
воднения за населеното мяс-
то и околностите му. Този най-
добронамерен предупредите-
лен призив не бе взет под
внимание и налудничавите от
гледна точка на екологията

ни дъждове, водната стихия се
сурва в огромни маси като
лавина над намиращия се в
подножието на планината
градец. Професорът беше
убеден, че това все някога ще
се случи! В началото на но-
ември 2016 г. бързо променя-

Пътят към местността Чалин валог



ÌÅÄÈÈ

ПЕТЪК 20 ЯНУАРИ 2017

www.duma.bg 3232323232

Б

Страница на Павлета ДАВИДОВА

(Запазен е оригиналният правопис)

˜‡Í‚‡ÌÓ ËÌÚÂÌÂÚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ Â Á‡-
‚Î‡‰ˇÌÓ ÓÚ ‚˙ÎÌÂÌËˇÚ‡ ÓÍÓÎÓ ÔÂ‰ÒÚÓˇ-
˘‡Ú‡ ÓÍ‡‰‡ Ì‡ ìƒÓÌ‰ÛÍÓ‚î 2. ÃÓÊÂ ·Ë Á‡
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ Ô˙Ú ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÙË„Û‡, ÍÓˇÚÓ

ÔÓÔ‡‰Ì‡ ÔÓ‰ Ó·ÒÚÂÎ‡ Ì‡ ‚ËÚÛ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÏÂÌÚ‡ÚÓ-
Ë, ·Â ÔÂÁË‰ÂÌÚ˙Ú –ÓÒÂÌ œÎÂ‚ÌÂÎËÂ‚ Ë ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ
‚ËˆÂ Ã‡„‡ËÚ‡ œÓÔÓ‚‡. ŒÚ˜ÂÚ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ‰‚‡Ï‡Ú‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ëı‡ ‚ Í‡ˇ Ì‡ 5-„Ó‰Ë¯ÌËˇ ÒË ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍË
Ï‡Ì‰‡Ú, ·Â ÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ Ì‡Í‡‡ ÙÓÛÏËÚÂ ‰‡ ÒÂ
ÓÊË‚ˇÚ. ÕÂ ÎËÔÒ‚‡ı‡ ËÓÌË˜ÌË ÔÓ‰ÏˇÚ‡ÌËˇ Á‡
ÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ œÎÂ‚ÌÂÎËÂ‚, Á‡ˇ‰ÎË‚Ë ‰ÛÏË
Á‡ Â‡ÎÌËÚÂ ÏÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍË ‰ÂÎ‡, ÎË˜Â¯Â Ë Á‡‰Ó-
‚ÓÎÒÚ‚Ó ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÈÚÓ œÓÔÓ‚‡ Á‡ ÔÓÂ‰ÂÌ
Ô˙Ú ÏÛ ÓÔÓÌË‡ ÔÓ ÍÎ˛˜Ó‚Ë ‚˙ÔÓÒË.

О
Наз@ем от мреж@та

 Õ‡ ÚÓÁË ÌˇÏ‡ ÎË ÍÓÈ ‰‡ ÏÛ Í‡ÊÂ, ˜Â Á‡ ÛÒÔÂ-
¯ÂÌ Ï‡Ì‰‡Ú ÒÂ ÒÏˇÚ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË‡¯ Á‡
‚ÚÓË Ô˙Ú Ë Ì‡Ó‰‡ Ô‡Í ÚÂ ËÁ·ÂÂ. “ÓÈ ‰ÓË ÌˇÏ‡¯Â
ÒÏÂÎÓÒÚ ‰‡ ÒÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË‡.

 ÕˇÏ‡ Ë‰Â‡ÎÌË ıÓ‡, Ó˘Â ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ Ú‡ÍË‚‡
ÔÓÎËÚËˆË, ÌÓ ‚ÒÂ Ô‡Í ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ œÎÂ‚ÌÂÎËÂ‚ ÒÂ
ÒÔ‡‚Ë ‰Ó·Â Í‡ÚÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚ, ÔÓ-‰Ó·Â ÓÚ ¡ÓËÒÓ‚
Í‡ÚÓ ÔÂÏËÂ.

 »ÒÍ‡Ï ‰‡ Í‡Ê‡ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Á‡˘ËÚÌËˆË
Ì‡ ÚÓÁË ÔÓ‰‡ÊÌËÍ, Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÔÂ‰‡ÚÂÎ Ë ‡ÁÂ‰Ë-
ÌËÚÂÎ Ì‡ Ì‡ˆËˇÚ‡ ÌË, ‡·Â Í‡ÚÓ Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÛÒÔÂ¯ÂÌ,
Û‚‡Ê‡‚‡Ì, ˆÂÌÂÌ Ë Ú.Ì. ı‚‡Î·Ë, ˘Ó ÌÂ ÒÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË-
‡ Á‡ ‚ÚÓË Ï‡Ì‰‡Ú, ·Â? ŸÓ ÒÂ ÓÚÍ‡Á‡ ÓÚ Ò˙ÒÚÂÁ‡-
ÌËÂÚÓ, ˘Ó ËÁÏËÒÎË ÚÂÁË Á‡Î˙„‡ÎÍË, ‰ÂÚÓ ÏËÌ‡‚‡Ú
Ò‡ÏÓ ÔÂ‰ Á‡·ÎÛ‰ÂÌË Ì‡Ë‚ÌËˆË, ˘Ó Ò˙˜ËÌË ìÎË˜ÌËÚÂ
ÔË˜ËÌËî, ‡? ŸÓÚÓ Ó˘Â Ì‡ ˆÂÂÏÓÌËˇÚ‡ ÔÓ ‚ÒÚ˙Ô‚‡-
ÌÂÚÓ ÏÛ ‚ ‰Î˙ÊÌÓÒÚ ÊÂÌ‡ ÏÛ ÌÂ „Ó Û‚‡ÊË Ë ÌÂ
ÔÓÊÂÎ‡ ‰‡ Á‡ÒÚ‡ÌÂ ‰Ó ÌÂ„Ó, ‰Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˇ ÒË Ï˙Ê?
» Í‡ÚÓ ÒÂ ı‚‡ÎË Ô‡ÒÚËÍ‡Ú‡, ˜Â ·ËÎ Ô˙‚Ëˇ, ‰ÂÚÓ ÒÂ
·ËÎ ÓÔ˙Î˜ËÎ Ì‡ œÛÚËÌ, ˘Ó ÌÂ ·Â¯Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒÏÂÎ ‰‡
ÒÂ ÓÔ˙Î˜Ë Ë Ì‡ ÒÛÎÚ‡Ì ≈‰Ó„‡Ì, ÍÓÈÚÓ Ì‡È-Ì‡„ÎÓ
ÔÂ‰ˇ‚Ë ÔÂÚÂÌˆËË Í˙Ï Ó‰ÌËÚÂ ¡˙Î„‡ÒÍË ÚÂËÚÓ-
ËË, Á‡˘Ó Ï˙Î˜‡ ÚÓ„‡‚‡? “Ó‚‡ ÎË Â ÍËÚÂËÈ Á‡
ìÛÒÔÂ¯ÂÌî??? Õ≈, ÚÓÈ ·Â¯Â Ë ˘Â ÓÒÚ‡ÌÂ Í‡ÚÓ Ô˙‚,
Ì‡‰ˇ‚‡Ï ÒÂ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÔÂ÷Â‰ÂÌÚ ‚ Ì‡È-ÌÓ‚‡Ú‡ ¡√
ËÒÚÓËˇ!!!!!

 œÎÂ‚ÌÂÎËÂ‚ ÌË ËÁÏÓË Ò ÚÓ‚‡ ¿«!!! ŒÒÓ·ÂÌÓ
ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡.

 ≈, Ú‡ÍÓ‚‡ Ò‡ÏÓı‚‡ÎÒÚ‚Ó Ë ÔÂ‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ „‡-
ÙÓ‚ÂÚÂ ‚ ÛÒÔÂıË ÌËÚÓ Â‰ËÌ ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÒÎÂ‰ 1990 „.
ÌÂ Â ‰ÓÔÛÒÌ‡Î. –ÓÒÍÓ ÔÓÚ‚˙‰Ë ÌËÒÍÓÚÓ ÒË ËÌÚÂÎÂÍ-
ÚÛ‡ÎÌÓ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ ÌË‚Ó. ÃËÒÎˇ, ˜Â ¿Á –ÓÒÍÓ
œÎÂ‚ÌÂÎËÂ‚ ÔÓÒÚ˙ÔË, Í‡ÚÓ ¿Á ¡ÓÈÍÓ ¡ÓËÒÓ‚, ˘Â
‚ÁÂÏ‡Ú ‰‡ ÔÛÍÌ‡Ú ÓÚ Ò‡ÏÓı‚‡ÎÂÌÂ Ë ¿Á ¿Á ¿Á... –ÓÒÂÌ
Ú˙„Ì‡ ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ Ì‡Ó‰‡ Ë Ò √≈–¡ Ë Á‡‚˙¯Ë Ó˘Â ÔÓ-
‰‡ÎÂ˜Â ÓÚ ·˙Î„‡ËÚÂ Ë Ò √≈–¡ ‚ ÛÒÚ‡Ú‡ ÒË.

 ŒˆÂÌÍ‡Ú‡ ÏË Á‡ ÚÂ·Â Â ÀŒÿ 1 ÌÂ ÒÎ‡· 2 !!!
Õ‡ÚÂ„‡˜ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ ÒÎÛÊÂ˘ Ì‡ ˜ÛÊ‰Ë ËÌÚÂÂÒË Á‡
ÌˇÍÓÈ ‰Û„ ÒÂ·˙ÌËÍ, ‡·ÓÚÂ˘ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÒÂ˘Û ¡˙Î„‡-
Ëˇ Ë ≈‚ÓÔ‡ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË. ƒÓË ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌ‡Ú‡ ÚË Ô‡ÚËˇ ÚË ·Ë ¯ÛÚ‡ - ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÌÓ! Õ‡ËÒÚË-
Ì‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ ÚËÔ.

 ’‚‡ÎË ÒÂ ˜Ó‚ÂÍ‡. «‡ Í‡Í‚Ó? «‡ Ô˙ÎÌ‡Ú‡ ÏËÁÂ-
Ëˇ ‚ ÔÓ‚ËÌˆËˇÚ‡. «‡ ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, Á‡ ËÁÏËÒ-
ÎÂÌËÚÂ Â‚ÓÔÓÒÚËÊÂÌËˇ. «‡ ‰ÂÏÓ„‡ÙÒÍËˇ ÍÓÎ‡ÔÒ.
«‡ ÌÂÁ‡‚Ë‰ÌÓÚÓ ÌË ÏˇÒÚÓ ‚ ≈— Ë Õ¿“Œ. «‡ ‡Á„‡-
‰ÂÌËˇ ‰‚Ó Ë ÓÚ‚ÓÂÌ‡Ú‡ „‡ÌËˆ‡. «‡ ‚ËÒÓÍËˇ ÒÚ‡Ì-
‰‡Ú. «‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ ‰ÓıÓ‰Ë. «‡ ÓÚ˜‡ˇÌËÂÚÓ ÒÂ‰ ıÓ‡Ú‡
Ë ËÁÚÂˇÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ Ì‡ˆËˇ, Á‡ ‡„ÂÒËˇÚ‡, Á‡
ÔÂÒÚ˙ÔÌÓÒÚÚ‡. √ÓÎÂÏË ÛÒÔÂıË.

 Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ Â, ˜Â œÎÂ‚Ì˛ ˆÂÎË „Î‡‚ÌÓ ‡Á‰ÂÎÂ-
ÌËÂ Ë ÍÓÌÙÎËÍÚË, ‡ ÌÂ ‰Ë‡ÎÓ„. Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ Â Ò˙˘Ó, ˜Â
ÚÂÁË Í‡ÚÓ ÌÂ„Ó ÔÂ˜ÂÎˇÚ Ì‡È-ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÚÓÁË ‰‚ÛÔÓÎ˛-
ÒÂÌ ÏÓ‰ÂÎ, œÓÍÓÔËÂ‚-œÂÂ‚ÒÍË, ÃÓÒÍ‚‡-¬‡¯ËÌ„ÚÓÌ,
Ë Ú‡Í‡ Ì‡Ú‡Ú˙Í. Õ‡ ıÓ‡Ú‡ ËÏ ÔËÒÌ‡ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‡Á‰Â-
ÎÂÌËÂ, ËÒÍ‡Ú ‰‡ ‚Ë‰ˇÚ Â‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ÓÚ ÛÔ‡‚ÌËˆËÚÂ,
·ÂÁ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Í‡Í‚Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË ‚˙Á„ÎÂ‰Ë ˘Â ËÏ‡Ú.
œÓÌÂÊÂ ‚ÒË˜ÍÓ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Â ÔÓÎË-
ÚË˜ÂÒÍÓ „Ó‚ÓÂÌÂ Ë ‰ÂÏ‡„Ó„Ëˇ .....

 »ÒÚËÌ‡Ú‡ Â ‚ ÓÚ˜ÂÚ‡ Ì‡ œÓÔÓ‚‡, ÚÓ˜Ì‡ Ë
ˇÒÌ‡, ÚÓ‚‡ Â ÏËÎ‡Ú‡ ÌË –Ó‰ËÌ‡ ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â ÔÓÔÛ-
Í‡Ì‡, ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ÔÓ Ô˙Ú Ë Ì‡‰ Ô˙Ú, ·ÂÁËÁ-
ıÓ‰Ëˆ‡ Á‡ ÒÚÓÚËˆË ıËÎˇ‰Ë ·˙Î„‡Ë, ‰‡ ÌÂ Í‡Ê‡
ÏËÎËÓÌË!  ‡Í˙‚ ÛÒÔÂı, Í‡Í‚Ë ÔÂÚ ÎÂ‚‡ Ò˙ÌÛ‚‡
œÎÂ‚ÂÎ‡! ÃÓÊÂ ·Ë ˆËÚË‡ ÒÂ·Â ÒË Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓÚÓ
·Î‡„Ó‰ÂÌÒÚ‚ËÂ ÎË˜ÌÓ! œÓÔÓ‚‡ ÔÂÒ˙Á‰‡‰Â Ú˙ÊÌ‡Ú‡
Ë ÏËÁÂÌ‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, ‡ ‡ÁÌËÚÂ ÔÓı‚‡ÎË ÓÚ‚˙Ì Ì‡
Á‡Ô‡‰ÌËÚÂ ÎËˆÂÏÂË ‰‡ ÒË „Ë ÔË·Â‡Ú! ÃËÁÂËˇ
Ë ÌË˘ÂÚ‡ ÚÓ‚‡ Â ÚÓ - ¡˙Î„‡Ëˇ!

  ‡ÍÚÓ ‚ËÌ‡„Ë ÒÚ‡‚‡ ‚ ÍÎÂÚËˇ ¡ÛÎ„‡ËÒÚ‡Ì -
Ì‡È-ÛÒÔÂ¯ÌËÚÂ ÔÓÎËÚËˆË Ò‡ Ì‡È-Ï‡ÁÂÌËÚÂ Ë ÓıÛÎ-
‚‡ÌË ÓÚ ÁÓÏ·Ë‡ÌÓÚÓ Ì‡Ó‰ÓÌ‡ÒÂÎÂÌËÂ. ¬˙‚ ‚ÒˇÍ‡
ÂÔÓı‡ Ë ‚˙‚ ‚ÒÂÍË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÒÚÓÈ. “Ó‚‡ Â Ë ÔÓ-
·ÎÂÏ˙Ú Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ ÌË. ŒÚ ÌÂ„Ó ÔÓËÁÚË˜‡Ú ·Â‰Ë-
ÚÂ. Õ‡Ó˜‚‡ÏÂ Á‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË „ÂÓË ‡Á·ÓÈÌËˆË,
ı‡È‰ÛˆË Ë ÍÓÒÏ‡ÚË Ï‡˜Ó‚ˆË, ‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ·˙Î„‡-
Ë ÓÒÏË‚‡ÏÂ Ë ÛÌËÊ‡‚‡ÏÂ. — Ú‡Í‡‚‡ Ì‡Ó‰ÓÔÒËıÓ-
ÎÓ„Ëˇ - Ú‡ÍÓ‚‡ ‰ÂÂ‰ÊÂ ÌË ÒÂ ÔÓÎ‡„‡.

След скандала между
БНР и “Музикаутор”, който
доведе до значителното
ограничаване на музикал-
ния репертоар на медия-
та, редица изпълнители
решиха да предоставят
безвъзмездно песните си
на радиото. Поредните,
които се включиха на
страната на БНР, са неза-
висими артисти от Сърбия,
Македония, Турция и
Гърция. Те предоставят на
БНР свои албуми, които
могат да бъдат излъчвани
през цялата 2017 г. Сред
музикантите, които предо-
ставиха правата си, са Ню
джаз квартетът “Eyot” от
Ниш, лауреати от фести-
вала MIDEM в Кан и на
“Umbria Jazz Balkanic
Windows”, първата албан-
ска рокендрол група в све-
та - “Blla Blla Blla” от Ско-

Èçïúëíèòåëè ïðîäúëæàâàò
äà ïðåäîñòàâÿò ïåñíè íà ÁÍÐ
Радиото сезира Комисията за защита на
конкуренцията заради спора с „Музикаутор”

Бившият шеф на Съвета за еле-
ктронни медии Георги Лозанов
вече е част от екипа на телевизия
“България он ер”. От тази седмица
медийният експерт ще се изявява в
ефира с авторско обзорно шоу. “Не-
обичайните заподозрени” ще е
базирано на персонифицираната
журналистика, заявяват от медията.
Предаването ще се излъчва на
живо всяка неделя от 19 часа.

“Телевизия “България он ер” се
утвърди като високо професионал-
на и европейски цивилизована те-
ритория в родната медийна среда,
чиято редакционна политика е
попътна на една стара моя амби-
ция, неосъществена досега поради
друг тип ангажименти - да издир-
вам и давам трибуна на гласове и
идеи, които поради екстравагант-
ността си, полемичността си или
инерции в мисленето трудно полу-
чават публичен достъп”, обясни
завоя обратно в журналистиката
Лозанов. По думите му предаване-

пие. Популярните турци от
“She Past Away”, солунски-
ят електроакустичен мик-
ро-оркестър “Underwater
Chess”, белградските “Fish
In Oil” и група “Naked”
също дават своя музика на
радиото. Бившият китарист
на Ник Кейв & “The Bad
Seeds” Хюго Рейс също ще
звучи по БНР през цялата
година със свои 66 песни,
обявиха от медията.

Спорът между органи-
зацията за авторски пра-
ва е и причината БНР да
поиска Комисията за за-
щита на конкуренцията да
образуване производство
за установяване на нару-
шение и налагане на
санкция срещу “Музикау-
тор”. Радиото твърди, че
организацията е злоупо-
требила със силната си
позиция при договаряне-

то на сумите, които иска
за авторската музика.
Сдружението за колектив-
но управление на права
прекрати едностранно до-
говора с БНР и забрани в
ефира да звучи музика,
чиито авторски права се
държат от “Музикаутор”,
припомнят от медията.

В писмото си до КЗК
генералният директор
на БНР Александър Ве-
лев изтъква, че “Музика-
утор” нарушава принци-
па на равнопоставеност,
като поставя радиото в
по-неблагоприятно по-
ложение спрямо търгов-
ските медии. “Възполз-
вайки се от по-силната
си позиция, “Музикау-
тор” едностранно нала-
га на БНР условия, с
които цели да постигне
сериозен дисбаланс на

радиопазара, като полу-
чава непропорционално
голяма част от възнаг-
раждението за ползване
на авторски права за
музикални произведе-
ния само от БНР”, пише
в писмото до КЗК.

От радиото недоволст-
ват, че сдружението изи-
сква неколкократно пови-
шаване на сумите, които
получава от БНР, без да
посочва ясни мотиви и
икономическа обосновка
за това.

КЗК вече се е произ-
насяла, че организации-
те за колективно управле-
ние на авторските права
са в положение, което е
равностойно на господст-
ващо. “Музикаутор” пред-
ставлява над 95% от све-
товния музикален репер-
тоар, което определя по-
силна позиция на сдруже-
нието при договаряне с
БНР, признават дори от
националното радио.

„България он ер” дава ефир
на бившия шеф на СЕМ

то ще търси скритите резерви на
журналистиката, с които тя да се
защити от нарастващите обвине-
ния, че заобикаля истината, че тра-
диционните медии са неспособни
да се справят със ситуацията на
“постистина”, предизвикана от лип-
сата на правила в интернет.

Водещият обещава място в пре-
даването да намерят неексплоати-
рани теми от сферата на политиката,
изкуството, науката, медиите, град-
ската среда, социалния живот, чо-
вешките права, междуинституцио-
налните отношения и публичното
поведение. Всяко издание ще включ-
ва авторски коментар на водещия по
най-важните теми от седмицата. Ло-
занов възнамерява да дава трибуна
на хора извън кръга на обичайните
имена от ефира. Важен критерий за
избора на гостите ще бъде нетради-
ционната им гледна точка, а навли-
зането в територията на “жълтата”
журналистика ще е изключено, за-
кани се Лозанов.

Един град и един во-
дещ, двама агенти и два-
ма клиенти. И един съвсем
кратък срок, за да наме-
рят “Дом за всеки”. Така
от Нова телевизия анон-
сираха най-новото си пре-
даване. Главно действащо
лице в шоуто ще бъде
Драгомир Симеонов, кой-
то ще опита да превземе
телевизионния ефир от 30
януари. Във всеки епизод
той ще предизвиква два-
ма агенти с дългогоди-
шен опит в сферата на не-
движимите имоти у нас да
предложат най-добрите
условия и оферта за жи-
лище на едно семейство.
Целта на “Дом за всеки” е
да разкрие тайните на
имотния пазар и да дава
ценни съвети при намира-
нето на апартамент или
къща на възможно най-

Драгомир Симеонов
търси „Дом за всеки”
по Нова тв

добра цена.
 “Предаването показва

как обикновени хора си
търсят имот, обединени от
необходимостта да откри-
ят нов дом. Нашата цел е
да им предложим най-до-
брото на най-добрата
цена. При нередност или
пропуск всеки от агенти-
те ни има право да глоби
колегата си с процент от
комисионата му и така на
практика комисионата за
участниците в предаване-
то в крайна сметка отпа-
да. С “Дом за всеки” иска-
ме да променим и нагла-
сите на българите към
имотния пазар, който в
момента преживява ис-
тински ренесанс”, обясни
Симеонов.

Търсенето на мечтано-
то жилище започва от Со-
фия, защото интересът

към столицата е огромен,
предлагането - в пъти по-
слабо, изискванията и ог-
раниченията - наистина

много, обясняват от еки-
па на шоуто. Продуцент
на предаването е “Теле-
ман”.
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„БЕЛГИЙСКИЯТ КРАЛ” ОТКРИВА
21-ИЯ „СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ”

Оркестърът за народна музика на
БНР ще разкрие красотата на българ-
ския фолклор пред деца и ученици
днес. Музикалната образователна про-
грама на Националното радио органи-
зира втората за тази учебна година
среща на едни от най-обичаните
български музиканти с малки и по-го-
леми ученици в Първо студио на БНР
от 14 ч. Концертът, наречен “Виртуози-
те във фолклора”, за първи път ще е
следобед, а началният час е съобра-
зен с програмата на учениците.

Децата ще се срещнат със солис-
тите от Оркестъра за народна музика
на БНР и ще научат какво е гъдулка,
тамбура, кавал и гайда. Диригентът
Димитър Христов разказва за концер-
та: “Подбрали сме програма от девет
пиеси, знакови за нашия оркестър. Ще
започнем с творба на композитора
Коста Колев, след това концертмай-
сторът на оркестъра Росен Генков ще
разкаже за гъдулката. Нашите май-
стори на тамбурата Любомир Влади-
миров и Ангел Димитров ще изпълнят
“Кюстендилско хоро” по музика на
Румен Сираков. Виртуозността на ка-
вала ще покаже Недялко Недялков с

„Разкази от
лудницата” с
премиера в събота

Премиерните представления
на спектакъла “Разкази от лудни-
цата” ще се състоят на 21 яну-
ари и 2 февруари от 19 ч. в зала
“Ъндърграунд” на Театрална ра-
ботилница “Сфумато”. Текст -
Тони Робинсън, Найджъл Форд и
Серджо Каши, превод Слава Яна-
киева, режисьорка Анна Янакиева,
сценография и костюми Анна
Янакиева. Участват Ованес То-
росян - Иуда, Анастасия Ингили-
зова - Жената на Пилат, Георги
Къркеланов - Стотникът. Разка-
зи от лудницата ще ви отведе
по криволичещите мрачни кори-
дори на съвестта, които разкъ-
сват преградата на времето.
Дали това са болезнените фан-
тазми, спотаени зад стените на
клиниката или пък спомени от
едно далечно минало, животи,
намерили своя център в онзи осо-
бен миг на съприкосновение с Бо-
жественото? За първи път на
българска сцена се поставят
“Разкази от лудницата” - трите
монолога “Най-добрият приятел”,
“Жената на Пилат” и “Стот-
никът”, представят неписаната
история на трима библейски пер-
сонажи, за чиято действител-
ност ще трябва да отсъдите
сами, пише Слава Янакиева. Режи-
сьорката Анна Янакиева е сту-
дентка в IV курс, специалност
сценография, в НХА. Спектакълът
е неин режисьорски дебют.

Изложба на канадския
фотограф Рене Лавоа

Изложба на фотографа Рене
Лавоа може да се види в зала “Бълга-
рия”. Той е любител фотограф от
3 години. Роден е в Квебек, Канада,
но от 2 години живее в София.
Започнах да се занимавам с фото-
графия най-вече заради филмите.
Бях много вдъхновен от Стенли
Кубрик, Алън Паркър, Дейвид Линч,
Кен Ръсел. Предимно обичам да
снимам хора, пейзажи и градове.
Намирам фотографията за много
сходна с рисуването, но за мен
това е рисуване със светлина.
Като допълнителен инструмент
използвам фотошоп. Работя за
игралната индустрия в голямо
студио, ето защо видеоигрите
оказват голямо влияние върху моя
стил, споделя фотографът. Излож-
бата показва различни стилове.
Ще видите фотографии, направе-
ни по време на моите пътувания,
студийни снимки на модели, при-
родни пейзажи и композиции.

В съботния афиш на куклен
театър “Вeсел”, на 21 януари от
11 ч. в читалище “Искра” във
Велико Търново, отново ще гос-
туват театралите от Държавния
куклен театър в Търговище. “Су-
пер д-р Димитров, или приказка
за мръсните ръце” е най-новото
заглавие в репертоара на търго-
вищките кукленици.

Зрителят, който ще купи поред-
ния билет номер 1000, ще получи
награда - десет безплатни билета
за спектакли от съботния афиш на
театър “Весел”. И тази събота по
традиция ще бъде изтеглено име-
то на късметлията, който ще полу-
чи пет безплатни билета, инфор-
мира Веселин Василев.

София квартет ще изне-
се на 21 януари от 19 ч. в
камерна зала “България”
първия си концерт за
2017 г. В програмата са
Квартет KV 499 номер 7,
ре мажор от Моцарт и
Квартет оп. 168, си бемол
мажор от Шуберт. За под-
бора на репертоара за ут-
решното събитие вио-
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Снимка Станислав
ДИМИТРОВ�СТЕНЛИ

София квартет:
Възприемаме
музиката като мисия

листът и доайен на квартета
Валентин Геров споделя в
разговор с Надежда Герова:
“Светът има нужда от пове-
че Шуберт и Моцарт.” Ако
бяхте квартет на Запад, със
сигурност щяхте да се рад-
вате на много по-широка по-
пулярност и успехи. Как си
обяснявате това и натъжава
ли ви, пита Герова.

“Хората се интересуват
от класическа музика в раз-
витите общества - там, къде-
то образованието е приори-
тет, а следователно и култу-
рата. Двете вървят ръка за
ръка. Натъжава ме, разбира
се. В София квартет са едни
от най-добрите български
инструменталисти. И вместо
лицата ни да са на първа
страница на вестниците, по-
следните тиражират чалга
певици. Рядкост е да видиш
информация за класически
концерти и по телевизиите.
Разбирам, че може би нови-
ната няма да е скандална,
твърде вероятно е и да не е
интересна за аудиторията.
Но защо? Защото нивото на
образование в страната е
ниско, липсва подготовката
за тази музика от ранна дет-
ска възраст. Как да очаква-

ме да има хора на концер-
тите?!”, коментира Вален-
тин Геров.

А какво ги мотивира да
продължават да свирят?
“Бихме били много щастли-
ви да станем свидетели на
нова аудитория от зрители.
Признателни сме за под-
крепата на постоянната
публика на квартета. Но
всъщност честният отговор
тук е... музиката. Ние я
възприемаме като мисия.
Да я запазим, да я дообо-
гатим с изпълненията си. За
нас качеството на изпълне-
нието е от изключителна
важност. Затова и репети-
циите ни са “на живот и
смърт”. Фактът, че сме
живи, говори за това, че
сме много добри. И скром-
ни, разбира се...”, завършва
с усмивка виолистът.

Ученици ще се потопят в тайните на
народните ритми днес в Първо студио

хоро “Стакато”, а нашият гайдар Пе-
тьо Костадинов ще се представи с
“Гайдарски мелодии”. Всички пиеси са

бързи и виртуозни - и много забавни
за децата. Малките слушатели ще
имат възможност да чуят целия диа-
пазон на инструментите, солистите ще
разкажат забавни истории за тях, от
какво дърво са направени, откога
датират и трудно ли се свири на тях.”
За днешната среща Оркестърът за
народна музика е подготвил изнена-
да за малките си почитатели, които
ще имат възможност да изпеят люби-
мите си песни “Боряно, Борянке” и
“Седнало е Джоре дос”.

Участието в Музикалната образо-
вателна програма на БНР е безплат-
но, с предварително записване на тел.
02 9336 258; 0884 498 810; 0897 902
979 или на tsvetanova@bnr.bg.

Оркестърът за народна музика на
БНР е създаден през 1952 г. с идеята
за богата звукозаписна дейност за
попълване на фонда на радиото. Изве-
стен е като “оркестър от солисти” зара-
ди изключителната виртуозност на
музикантите, която те по впечатляващ
начин вплитат в общата “музикална
шевица”. Досега съставът е реализи-
рал над 15 000 записа за БНР. Ор-
кестърът запазва чистотата на автен-
тичния звук на българския фолклор, а
под ръководството на Димитър Хрис-
тов го поднася по достъпен и атракти-
вен за по-новите поколения начин.

Награда очаква хилядния
зрител на „Супер д-р Димитров”

Постановката на “Супер д-р
Димитров, или приказка за мръсни-
те ръце” е дело на Мая и Митко
Димитрови, сценографията и кук-
лите - на Валентина Германова, а
музиката - на Петко Манчев. В
спектакъла участват чаровните
актьори от младото попълнение на
трупата Моника Угренова и Ди-
митър Караиванов. Изключителна-
та актьорска игра, съчетана със
страхотния хумор в спектакъла,
превръща постановката в театра-
лен празник. Супер д-р Димитров
е винаги готов с решение. Спек-
такълът е истински пример как
чрез изразните средства на кукле-
ното изкуство театърът може - без
дидактика! - да учи и да възпитава.
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МИХАЕЛА ФИЛЕВА ДОПЪЛВА
СВОЯ ТАЛАНТ С „КОНЕЦ”

Полицай спира автомобил:
- Добър ден, капитан Иванов,

20 лева глоба!
- Ама как 20 лева?! Какво съм

направил? - попитал учудено во-
дачът.

- Абе, децата ми няма да умират от
глад, докато направиш нещо!

ГЕОРГИ МАРКОВ (РЕНДЕТО), футболист
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ (МАЕСТРОТО),
музикант, продуцент
ЗДРАВКО ЖЕЛЯЗКОВ,
певец от дует „Ритон”
ЙОРДАН КАРАДЖОВ,
рок певец, композитор
МИХАЛИС ГАРУДИС, художник
ПЕТЯ СЛАВОВА, банкер
ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ, юрист
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Преп. Евтимий Велики. Св. Евтимий,
патриарх Търновски. Св. мчк Захарий

Вдъхновен от наближаващата цере-
мония по връчването на най-значимите
филмови награди, телевизионният ка-
нал Kino Nova ще срещне най-запале-
ните фенове на Седмото изкуство с
хитови заглавия, отличени от Академи-
ята на САЩ. В продължение на пет
поредни седмици киноманите ще имат
възможност да се насладят на селекция
от качествени филми - вечни класики и
премиерни заглавия. Разнообразието от
жанрове, изключителната актьорска
игра и въздействащите сюжети ще за-
доволят всички вкусове и ще се погри-
жат за доброто настроение на зрители-
те пред екрана в “Треска за Оскари” - от
23 януари, всяка вечер в 21.00 ч., по
KinoNova.

Първата и втората седмица класи-
чески заглавия от 90-те години ще за-
владеят ефира, а началото ще сложи
киношедьовърът “Мълчанието на агне-
тата” - носител на основните награди,

Победителите в надпреварата
за наградите “Изборът на публи-
ката” (People`s Choice Awards) бяха
оповестени в Лос Анджелис на
43-та церемония в театър “Майкро-
софт”. Отличията са единствените
в Холивуд, които покриват киното,
музиката и телевизията.

За най-добър филм бе избра-
на анимацията “Търсенето на
Дори”, продуцирана от “Пиксар”.
Същата лента бе обявена за най-
добър филм за семейно гледане.
За най-добра актриса бе избрана
носителката на “Оскар” Дженифър
Лорънс, а за най-добър актьор -
Райън Рейнолдс. Робърт Дауни-
младши спечели наградата за
най-добър актьор в екшън, а Джо-
ни Деп - приза за любим филмов
актьор. Дженифър Лопес стана
любима актриса в криминална
драма за участието в сериала
“Оттенъци на синьото” (Shades of
Blue). А Том Ханкс взе две стату-
етки - като най-добър драмати-
чен актьор и за любим актьор.

В музикалните категории две
отличия бяха присъдени на Брит-
ни Спиърс - за най-добра поп
певица и за най-добра изпълни-
телка. Джъстин Тимбърлейк побе-
ди в надпреварата за най-добра
песен с хита си Can‘t Stop the
Feeling, а момичешката банда
Fifth Harmony спечели приза за
най-добра група. За най-добър
албум бе обявен If I‘m Honest на
Блейк Шелтън.

талиански психолози
твърдят, че клюките
са полезни, защото
увеличават нивата
на хормона оксито-

цин, който сближава
хората, съобщи в. “Дейли
мейл”. От гледна точка
на еволюцията това
означава, че шушукането
помага за установяване
на правила в групата, за
наказване на нарушите-

И

Психолози обявиха
клюките за полезни

лите, упражняване на
социално влияние чрез
системите на репутация и
за създаване и засилва-
не на социалните връзки.
Учени от университета
на Павия в Италия са
изследвали ефекта от
клюките с помощта на
22 доброволки, като
сравнявали ефекта им
върху мозъка с този
на обикновен разговор.

Вечният борец
с компютърните вируси
и виртуалните бедствия
(разбирай - неща, счупени

от журналисти)

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
празнува днес рожден ден. И зара-
ди висотата на мисията на сис-
темния ни администратор, ние
му желаем кураж, щастие и
вдъхновение. За да успее да се
пребори с електронните и журна-
листическите бъгове, човек се
нуждае от свръхсили като Нео в
“Матрицата” или поне като Луди-
ят Макс в пустинята. Ето защо
ние сме убедени, че където и да
реши да го отведе животът, Ге-
орги ще има силите да се справи,
да издържи и да бъде победител
в битката с виртуалната напаст.
Пожелаваме на рожденика да е
все така добър, истински и смис-
лен. И нека всичките му мечти се
сбъднат!

От екипа
на ДУМА

„Треска за Оскари”
завладява ефира
Поредното издание на филмовата селекция
ще акцентира върху най-доброто от историята
на наградите в три последователни десетилетия

известни като “Големите 5”: за най-добър
филм, най-добър режисьор, най-добра
главна мъжка роля, най-добра главна
женска роля и най-добър сценарий.
Друга абсолютна класика, която ще
зарадва феновете на 28 януари, е спе-
челилият три статуетки “Оскар” кинохит
“Джурасик парк”. “Безсъници в Сиатъл”
ще се излъчи на 30 януари, а “Фила-
делфия” - на 31 януари. Отличеният през
1995 г. с приза за най-добра кинемато-
графия “Легенди за страстта” ще при-
помни епичната история за тримата бра-
тя и техния баща на 1 февруари.

Третата седмица на “Треска за Ос-
кари” ще пренесе зрителите от най-
доброто от края на 90-те към новия век.
Награденият с “Оскар” за най-добър
актьор и най-добра актриса “Колкото -
толкова” ще се излъчи на 7 февруари.
Ще бъде показан и “Животът е прекра-
сен”, отличен с три приза на Академи-
ята (за главна мъжка роля, най-добър

чуждестранен филм и най-добра фил-
мова музика). Новата страница в исто-
рията на Седмото изкуство на 9 февру-
ари ще разгърне “Талантливият мистър
Рипли”, следван от “Шоколад” на 10 фе-
вруари, “Гладиатор” на 11 февруари и
“Герой” на 12 февруари. “Спайдърмен”
ще може да се види на 13 февруари,
“Отблизо” - на 15 февруари, “Транс-
формърс” - на 18 февруари и “Гадни
копилета” - на 19 февруари.

“Джанго без окови” (с “Оскар” за най-
добра поддържаща мъжка роля и най-
добър оригинален сценарий) ще се
излъчи на 22 февруари. Номинираният
в 10 категории филм “Американска схе-
ма” ще бъде показан на 23 февруари,
“Капитан Филипс” (с 6 номинации) - на
24 февруари.

Новото издание на “Треска за Оска-
ри” ще акцентира на най-доброто от
историята на наградите в три последо-
вателни десетилетия.

Два нови хитови сериала ще се
излъчват в праймтайма на БНТ1. Филмо-
вата селекция на обществената медия за
2017 г. е направена след силния интерес
към подбраните поредици в Европа.

Българските зрители ще имат възмож-
ност да проследят от 23 януари “Фле-
минг - човекът, който щеше да се
превърне в Бонд”. Биографичната поре-
дица на Би Би Си Америка ще се излъчва
във втория слот за серийно кино по БНТ1
- понеделник, вторник и петък от 22,00 ч.

След последния епизод на “Кадифе”
от 1 февруари в 21,00 ч., всяка сряда и
четвъртък, ще се излъчва поредицата
“Посолството”, зад която стои името на
същия продуцент. Режисурата отново е
дело на Карлос Седес, а сценарният екип
е познатият вече от “Кадифе”. Новият се-
риал е сред най-гледаните испански те-
левизионни продукции с над 4 млн. зри-
тели.

Траш метъл бандата Suicidal Angels с
кървaви криле и тежки китарни рифове ще
долети на 23 февруари директно от Атина.
Момчетата ще обсебят сцената на клуб
“Mикстейп” с най-новия си албум Division of
blood, като сетлистът за концерта ще включ-
ва и по-стари парчета от дискографията им
от 2002 г. досега. Преди тях обаче публиката
ще бъде в ръцете на българската банда
Terravore, която ще забие с олд скул траш и
дет метъл.
Билети за събитието на цена 30 лв. се про-
дават в мрежата на Eventim.bg

„ИЗБОРЪТ НА ПУБЛИКАТА”
ИЗЛЪЧИ ЛЮБИМЦИТЕ СИ

Гръцка траш метъл
банда свири у нас

Наградата за най-добро теле-
визионно шоу отиде при британ-
ско-американския сериал “Друго-
времец”. За най-добър комедиен
телевизионен актьор бе обявен
Джим Парсънс от “Теория за Го-
лемия взрив”, а за най-добра ко-
медийна телевизионна актриса -
София Вергара. С отличия за ро-
лите си в телевизионни драми
бяха удостоени американецът
Джъстин Чеймбърс и индийката
Приянка Чопра.

За най-добър анимационен
сериал бе обявена поредицата
“Семейство Симпсън”.

Том Ханкс бе
удостоен

с две
отличия
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Suicidal Angels с първи лайв в България

Хитови сериали
ще показва БНТ
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СРЕЩИ

БОРЯНА ТИМНЕВА:

Диагностиката със скенер
разкрива нуждите на кожата

Интервю на Альона НЕЙКОВА

Правилният избор на най-подходящото овлажняващо средство се базира на дерматологична
консултация, категорична е експертката, която работи като кoзметолог и кинезитерапевт

През есента и зимата кожа-
та се изсушава от студения
вятър и от ниските темпера-
тури, от рязката промяна на
времето. Нуждае се от
подхранване, защото си
проличава липсата на вита-
мини, а липидите намаляват.
По-сухите кожи започват да
се лющят, а мазните стават
сухи. Затова е добре да
обърнем внимание на пре-
поръките на специалистите.

БОРЯНА ТИМНЕВА е кoзметолог и кинезитерапевт в
известна столична клиника по естетична дерматология.
Преди това завършва Спортното училище “Юрий Гагарин”
в Бургас и има висше образование от Националната
спортна академия “Васил Левски” със специалности
педагог и треньор по лека атлетика. Трупа опит и като
учител в училище и в частна детска градина. Придобива
следдипломна квалификация по кинезитерапия и специал-
ността козметик, която получава след професионално
обучение към Средното професионално-техническо учили-
ще по фризьорство и козметика в София. Работи в Jewel
Skin Clinic, където е сред най-търсените специалисти.

 Какво всъщност
представлява сухата
кожа?

- Сухата кожа се обо-
значава с дерматологич-
ния термин ксерозис кутис
(произлиза от гръцката
дума xero, което означава
сух). Сухотата на кожата
се среща по-често през

студените месеци на есен-
но-зимния сезон.

 Защо се случва?
- Обяснението се свеж-

да до пониженото количе-
ството на повърхностните
липиди. Фактори, които

предимно долни и горни
крайници, чувство за стя-
гане и опъване на кожата,
особено след взимане на
душ. Зачервена и раз-
дразнена кожа, нацепва-
не, побеляване и лющене.

 Какви грижи за су-
хата кожа може да се
правят в домашни усло-
вия?

- Необходимо е редов-
ното прилагане на овлаж-
няващи продукти, като за
предпочитане са кремове-
те на липидна, а не на
водна основа. Особено
подходящо е прилагането
на емулсии, тип вода в
масло, при които преобла-
дава липидната съставка.
Правилният избор на про-
дукт за кожата се базира
на дерматологичната кон-
султация, при която лека-
рят ще определи най-под-
ходящото овлажняващо
средство. За предпочита-
не са продукти, които

съдържат млечна кисели-
на и урея. Уреята, вложе-
на в овлажняващ продукт
в процент под 10, е с хид-
ратиращо действие върху
кожата, а над 10% има и
кератолитично (излющва-
що) действие. При нали-
чие на силно зачервяване
с оформяне на екземни
плаки може да се прило-
жи за кратко време крем,
съдържащ 1% хидрокорти-
зон.

 Съществуват ли
профилактични мерки,
които да се прилагат за
намаляване на сухота-
та?

- Необходимо е да се
избягват горещи вани, хи-
гиенният душ да бъде с
по-малка продължител-
ност, да не се прекалява с
басейни и сауни. Да се из-
ползват меки почистващи
средства, които не
съдържат алкохол, алка-
лен сапун и парфюм. Ко-
жата да се подсушава
след баня с потупващи
движения, а не с триене.
Трябва да се приемат
много вода и течности, да
се използва фотозащита и
да се нанася емолиент
след баня. Да се избягват
алкалните сапуни, както и
разчесването на кожата
при сърбеж. Да се използ-
ва овлажнител за въздуха
в дома.

 Какви процедури
могат да се правят?

- Добър метод, за да
разберем какво е състоя-
нието на кожата ни и от

какво се нуждае, е диа-
гностиката със скенер. По
този начин лекарят може
да назначи подходяща
програма за възстановя-
ване на кожата. Изслед-
ването е безопасно и без-
вредно и може да се при-
лага при бременни жени.
Подходящи процедури, с
които може да се започ-
не през студените дни, са
почистване на лицето, ми-
кродермабразио, както и
пилингите. Двете проце-
дури подготвят кожата да
поеме други активни
съставки, които могат да
се вкарат в нея чрез раз-
лични процедури, като
мезотерапии например.
Мезотерапиите могат да
бъдат иглени или безиг-
лени и чрез тях се вкар-
ват в средната дерма под-
ходящи активни съставки
- витамини, колаген, ми-
нерали, пептиди, олиго-

геноеластиновата мрежа,
като търси път през най-
ниското съпротивление.
Затова минава през ста-
рите влакна, които са по-
отпуснати и изтънели, и ги
стопява. Лазерът коагули-
ра само тези, които са
остарели, отпуснати и
накъсани, а топлината
буквално ги изпарява.
И понеже природата не
търпи празно простран-
ство, на мястото на стари-
те се създават нови. Фи-
бробластите генерират
млади влакна, които при-
дават по-стегнат тургор и
реструктурират кожата.
Така тя добива по-мла-
дежки вид. Този процес
дава и име на процедура-
та - Skin Thitening. Извес-
тен е още и като лифтинг
в обедната почивка, защо-
то може да се направи
бързо, без никакви неже-
лани странични ефекти
като зачервяване, подува-
не и подпухване. С радио-
честотния лазер се рабо-
ти в областта на очите, ли-
цето, шията и деколтето.

 Кои са последните
новини в областта на
естетичната дермато-
логия?

- Новото е, че козмето-
логията се развива с бързи
обороти. Създадени са коз-
метични процедури и кре-
мове с наночастици, които
навлизат в средната дер-
ма само с масажни движе-
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способстват за това са:
прекалено често къпане,
горещи вани, прекаляване
с почистващите продукти,
агресивно триене на ко-
жата с хавлиена кърпа,
ниска влажност, студен и
сух зимен сезон, парното,
недостатъчен прием на
вода и течности (дехидра-
тация), прекомерно изла-
гане на слънце. Причина
може да бъде и наличие-
то на атопичен дерматит
или ихтиоза.

 Има ли изявена
симптоматика при суха
кожа?

- Сухота, сърбеж, за-
лющване, което ангажира

ния. Добре е да се знае,
че през зимата не се из-
ползват хидратиращи кре-
мове, защото водата в сту-
да замръзва. Ако кожата е
дехидратирана, добре е
хидратиращи продукти да
се слагат вечер, а през
деня дермата да се под-
хранва. Подходяща проце-
дура за дълбока регенера-
ция е Intraceuticals. Тера-
пията представлява интра-
дермално вкарване на хиа-
луронова киселина, вита-
мини А, С и Е, алое вера и
зелен чай. Хиалуроновата
киселина в продукта е
представена от три вида
молекули - голяма, средна
и малка, които се нареж-
дат като скачени съдове в
кожата, като най-голямата
молекула остава най-отвън,
продължава да привлича
влага от атмосферния въз-
дух и по този начин запаз-
ва кожата хидратирана.

,
,

,

,

елементи. Идеални за се-
зона са и процедурите с
апаратура - като радио-
честотният лифтинг. Тера-
пията за 40 минути като с
магическа пръчка сваля
5 години от възрастта. Ро-
лята на магическа пръчка
е приел съвременен ла-
зер от последно поколе-
ние, който работи с ра-
диочестотен ток. Той до-
зира прецизно и се ком-
бинира с интензивно ох-
лаждане. Токът влиза
дълбоко в кожата. Дости-
га до самата дерма, къде-
то колагеновите и елас-
тиновите влакна като ар-
матурно скеле държат
лицето опънато, стегнато
и младо. С напредването
на възрастта обаче тези
влакна стареят, отпускат
се и се нуждаят от ре-
монт. На помощ идва би-
ополярната честота. То-
кът преминава през кола-

,
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Един от най-необичайните
и позитивни празници се
отбелязва на 21 януари,
обявен за Международен
ден на прегръдките
(International Hug Day).
Според традицията тогава
човек има шанса да пода-
ри приятелско докосване
дори на напълно непознат.

Оказва се, че не само ра-
достно събитие може да
вдъхнови възникването на ху-
бава традиция. Така и Денят
на прегръдките възниква до-
ста странно. Според една от
версиите в средата на 70-те
години на миналия век мла-
деж, който се казва Хуан, при-
стига в Сидни. И тъй като този

период от живота му не може
да се нарече най-добрият, а в
австралийската столица ни-
кой не го посреща, на човека
му става тъжно. И той решава
да направи плакат с надпис
“Безплатни прегръдки”, за-

ставайки с него край сграда-
та на летището. В началото
хората недоумяват, но после
млада жена се осмелява да
доближи Хуан. Тя му казва, че
е самотна и много й се иска
някой да я прегърне...

Именно този момент слага
началото на инициативата,
чиято цел е да се подаряват
приятелски съприкосновения
дори на непознати. От Ав-
стралия починът, подхванат и
мултиплициран от креативни
студенти, се прехвърля в Ев-
ропа. От 1986 г. честванията,
посветени на прегръдката,
стигат и до САЩ. Постепенно
неординерната кампания за-
владява цял свят и се сдо-
бива с международен
статус.

Именно на този ден
младежи и девойки, мъже
и жени, баби и дядовци
се гушкат, без каквито и
да било задни мисли за
интимна близост. Според
много разпространена
легенда така хората раз-
менят помежду си душев-
на топлина.

Прегръдката всъщност
е начин да се изрази лю-
бов, привързаност и при-
знателност. Докосвайки
се, хората показват сим-
патията си, демонстрират
своето приятелско отно-
шение, благодарност и
подкрепа, споделят ра-
достта си и цял спектър
от емоции. Прегръщаме

Смята се, че хората са способни да разменят
помежду си душевна топлина

илиилиилиилиили
Ïîñëåäèöè îò ïðåãðúäêèòå,

се както при среща, така и за
раздяла, по време на щастли-
ви моменти и в трудни житей-
ски ситуации.

Този дар е много важна
част от междуличностните от-
ношения. Прегръдките може
да са приятелски, роднински,
романтични, но също така и
формални. Много често така
успяваме да предадем някои
свои чувства и притеснения
по по-лесен и по-изразителен
начин, отколкото ни позволя-
ват думите.

Психолозите са на мнение,
че прегръдките са изключи-
телно полезни за хората - бла-
готворно влияят на нашата
психика, настроение и само-
чувствие. Гушкането позволя-
ва на човека да се убеди, че
е обичан и защитен, да изпи-

та комфорт и радост. Потреб-
ността да бъдем докосвани ни
е присъща изначално, по при-
рода.

Експертите са категорич-
ни, че прегръдките имат по-
зитивно влияние върху здра-
вето. От физическа гледна
точка тактилните докосвания
предизвикват доста любопит-
ни реакции в човешкия орга-
низъм:

 стимулира се дейността
на централната нервна систе-
ма;

 повишава се имунитетът;
 увеличава се нивото на

хемоглобин в кръвта.
Детските лекари и психо-

лози съветват родителите кол-
кото може по-често да прегръ-
щат децата, за да се развиват
те умствено и физически. Смя-
та се, че тези, които получа-
ват недостатъчно ласки като
малки, може да имат впослед-
ствие психически и мозъчни
отклонения (в сравнение с
връстниците си, възпитани с
любов).

Необходимо е да се отбе-
лежи обаче, че и възрастни-
те, както децата, имат нужда
от прегръдки. От чисто битова
гледна точка гушкането сва-
ля напрежението и оправя на-
строението. Докосванията иг-
раят особена роля за укреп-
ването на добрите отношения
между хората. Семейните пси-
холози съветват женените
двойки да се прегръщат не
по-малко от осем пъти на ден,
без да се търси специален
повод. Също така специалис-

тите препоръчват и на
влюбените да си разме-
нят в рамките на 24 часа
поне 6-7 докосвания,
които да нямат еротичен
подтекст.

А психотерапевтката
Вирджиния Сатир е убе-
дена: “Четири прегръдки
на ден са нужни на чо-
века, за да оцелее. За
доброто самочувствие
са необходими не по-
малко от 8 гушкания.”

Учени от Универси-
тета на Северна Каро-
лина (САЩ) твърдят, че
когато хората се докос-
ват, хипоталамусът на
главния мозък изхвърля
в кръвта окситоцин,
свързан с психоемоцио-
налното ни състояние.
А голямата концентра-

Страницата подготви
Альона НЕЙКОВА

ция на този хормон води до
добро самочувствие и пози-
тивно отношение към другите.
Също така окситоцинът регу-
лира артериалното налягане
и намалява риска от сърдеч-
носъдови заболявания.

Прегръдките са особено

полезни за склонните към де-
пресии и изпитващите пови-
шено безпокойство. Гушкане-

то създава атмосферата на
приятелство и душевно спо-
койствие, укрепва отношени-
ята между хората.

Според световноизвестния
антрополог Ашли Монтегю,
докато хората се прегръщат,
в мозъка им се изработват ен-
дорфини, отговорни за такива
усещания като радост и еуфо-
рия. Именно с това специа-
листът обяснява желанието да

се гушнем с най-близкия чо-
век, когато изпитваме болка.

Изследвания, направени
в Маями, сочат, че дори 5-се-
кундна прегръдка може да до-
принесе за увеличаването на
кислород в кръвта.

Канадските експерти пък
установяват, че тези, които ре-
довно се гушкат, стареят по-
бавно. Тяхната продължител-
ност на живота като цяло е
с 3 години повече, отколкото
при онези, които предпочитат
да избягват докосванията.

Неврофизиологът Юрген
Сандклер обаче публикува
проучване, според което
прегръдките не винаги водят
до позитивен ефект. Положи-
телните емоции възникват
само ако хората, които участ-

ват в процеса на гушкането,
не са си неприятни. Ако се на-
лага да докоснем човек, кой-
то ни е несимпатичен, започ-
ват да се изработват хормо-
ните на стрес, адреналин, а
настроението се влошава.
Това е свързано с факта, че
такива прегръдки нарушават
личното пространство и се
възприемат като заплаха.

Независимо от тези данни,
в доста страни по света на
21 януари може да станете
свидетел на флашмоб, по вре-
ме на който участниците в
проявата предлагат безплат-
но да прегърнат всеки жела-
ещ. Наблюденията сочат, че
подобна инициатива не пре-
дизвиква негативни реакции,
а напротив - само положител-
ни емоции и усмивки.

Международният ден на
прегръдката всъщност е мно-
го важен празник, не само за-
щото не изисква никакви ма-

териални харчове. А и понеже
допринася за подобряването
на отношенията между хора-
та. И напомня колко е важно
да изразяваш подкрепа, вни-
мание и загриженост не само
към най-близките, но и към не-
познатите, които имат нужда
да усетят нечия топлина.
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гушкането
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ползите и
вредите на
гушкането

ползите и
вредите на
гушкането



ÃÓÁÈÂÐÅÌÅ

ПЕТЪК 20 ЯНУАРИ 2017

www.duma.bg 3333377777



ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ

ПЕТЪК 20 ЯНУАРИ 2017

www.duma.bg 3333388888

Основател
Стефан Продев

И. д. главен
редактор
Таня
Джаджева
tgeneva@duma.bg

Зам. главен
редактор
Георги
Георгиев
ggeorgiev@duma.bg

Отговорен
секретар
Ивайло
Гиздов
igizdov@duma.bg

ТЕЛЕФОН
НА ЧИТАТЕЛЯ:
97 05 200

Адрес на редакцията:
София - 1000,
ул. „Позитано” 20А
Факс: 975 26 04,
автоматичен
номератор 97 05 +
вътрешен номер

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ЕКИП

АДМИНИСТРАЦИЯ

В Е С Т Н И К  „ Д У М А ”  Е  Н А С Л Е Д Н И К
Н А  ТРАДИЦИИТЕ НА В Е С Т Н И Ц И Т Е

„ Р А Б О Т Н И К Ъ ” ,
„ Р А Б О Т Н И Ч Е С К И  В Е С Т Н И К ”
И  „ Р А Б О Т Н И Ч Е С К О  Д Е Л О ”

ИЗПОЛЗВАНИ СА И ЕМИСИИТЕ НА БТА, "ФОКУС",
БГНЕС, БНР, ФРАНС ПРЕС, ИНТЕРНЕТ И ДР.

РЪКОПИСИ НЕ СЕ РЕЦЕНЗИРАТ И НЕ СЕ ВРЪЩАТ

НАБЛЮДАТЕЛ:  Велислава Дърева

БЪЛГАРИЯ: Александър Симов - 230;
Аида Паникян - 218; Десислава Велева;
Мария Нинова - 230; Милена Николова
- 233; Павлета Давидова - 215; Юлия
Кулинска - 224

ИКОНОМИКА: Мая Калпачка-Йованов-
ска - завеждащ отдел - 246; Ася Гар-
дели - 246

СВЯТ: Галина Младенова - завеждащ
отдел - 219; Алберт Аврамов - 220,
Кристиела Симеонова - 220

КУЛТУРА: Вилиана Семерджиева -
завеждащ отдел - 240; Надежда Ушева
- 240; Альона Нейкова - 239

ОБЩЕСТВО: Велиана Христова -
завеждащ отдел - 238; Ина Михайлова
- 214; Светла Василева - 231; Валентин
Георгиев - 232; Ева Костова -  229

ЧЕТИВО: Боян Бойчев - редактор на
“Пегас” - 244; Неделник: Богдан Ива-
нов - 225; Пардон: Чавдар Шинов; Ху-
дожник: Анатолий Станкулов

СПОРТ: Владимир Николов - завеждащ
отдел - 245, Марин Милашки - 245

ФОТО: Благовеста Цветкова - 206; Ма-
риета Томова - 206

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: Валентин Арги-
ров; Желязко Тенчев; Спаска Венева

РЕКЛАМА: Петрана Сомлева, Ива Иванова - 205;
e-mail - reklama@duma.bg

Управител Павел Бебов

“Национална дистрибуция” ООД - 02/975 20 35

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:  Румяна Кирилова  -  203;
abonament@duma.bg

НАБОР: Хрисула Василева - 227, e-mail: korespondenti@duma.bg;

ПРОИЗВОДСТВО: Владимир Тополски

ПЕЧАТ:

София, жк. "Дружба" 1, ул. "Илия Бешков" 3А

Издава
„ДУМА прес” ЕООД

Зам.-управител Иван Ченчев

ÂèäèíÂèäèíÂèäèíÂèäèíÂèäèí
-2 ÏëåâåíÏëåâåíÏëåâåíÏëåâåíÏëåâåí

-3

ÏëîâäèâÏëîâäèâÏëîâäèâÏëîâäèâÏëîâäèâ
0

ÑîôèÿÑîôèÿÑîôèÿÑîôèÿÑîôèÿ
-4

ÐóñåÐóñåÐóñåÐóñåÐóñå
-3

нес снегът ще спре, а облачността ще се
разкъсва. Минималните температури в
източните райони ще бъдат от минус 9 до
минус 5 градуса, но на запад ще има

условия за изстиване и минималните температу-
ри на места ще се понижат до около минус 15
градуса. Максималните температури ще бъдат от
минус 4 до плюс 2 градуса.

В събота и неделя валежи не се очакват.В събота и неделя валежи не се очакват.В събота и неделя валежи не се очакват.В събота и неделя валежи не се очакват.В събота и неделя валежи не се очакват.
Минималните температури ще са около и подМинималните температури ще са около и подМинималните температури ще са около и подМинималните температури ще са около и подМинималните температури ще са около и под
минус 10 градуса. Максималните ще са от минусминус 10 градуса. Максималните ще са от минусминус 10 градуса. Максималните ще са от минусминус 10 градуса. Максималните ще са от минусминус 10 градуса. Максималните ще са от минус
2 до плюс 3, а в неделя на някои места до2 до плюс 3, а в неделя на някои места до2 до плюс 3, а в неделя на някои места до2 до плюс 3, а в неделя на някои места до2 до плюс 3, а в неделя на някои места до
4-5 градуса.4-5 градуса.4-5 градуса.4-5 градуса.4-5 градуса.

максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

-1°/2°-1°/2°-1°/2°-1°/2°-1°/2°

21       22
максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

-3°/2°-3°/2°-3°/2°-3°/2°-3°/2°
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“≈À≈÷
ƒÌÂÒ ·ÎËÁÓÒÚÚ‡
Ì‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ
Ó·Ë˜‡ÚÂ, ÒÂ ÓÚ‡-
Áˇ‚‡ ‰Ó·Â Ì‡

Œ¬≈Õ
¬ ‰Ó·Ó Ì‡ÒÚÓÂ-
ÌËÂ ÒÚÂ Ë Ò ÊÂÎ‡-
ÌËÂ ˘Â ÒÂ ÔÓ„Ë-
ÊËÚÂ Á‡ ·ÎËÁÍËÚÂ

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
—˙Á‰‡ÈÚÂ ÒË ‰ÌÂÒ
ÔÓ-ÒÔÓÍÓÈÌ‡ Ó·-
ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡, ‚ ÍÓˇÚÓ
‰‡ ÔÓÏËÒÎËÚÂ Ë

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
ƒÓ·‡Ú‡ Ì‡„Î‡Ò‡,
ÍÓˇÚÓ ËÏ‡ÚÂ Í˙Ï
‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë ÎË˜-
ÌËÚÂ ‚Ë ‰ÂÎ‡,

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌË
‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË ,
ÒÔÓÚÌË Á‡ÌËÏ‡-
ÌËˇ ËÎË ÊÂÎ‡ÌË

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
ŸÂ ‚Ë Á‡ÌËÏ‡‚‡Ú
ÌÂÂ¯ÂÌË ‚˙ÔÓ-
ÒË ÓÚ ·ËÚ‡ ËÎË ‚
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
«‡ ÌˇÍÓË ‰ÂÌˇÚ
ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÔË-
‰Ó·Ë‚ÍË. ¡ÂÁ‡-

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
—˙ÁÌ‡ÚÂÎÌÓ ˘Â
ÒÂ ‡·ÒÚ‡ıË‡ÚÂ
ÓÚ ‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ
ÔÂ˜Ë Ì‡ ‡ÍÚË‚-

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
ÕÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËˇ
Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ
ÏˇÒÚÓ ËÎË ‚ Ó·-
˘Û‚‡ÌÂÚÓ Ò Ô‡Ú-

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
— ÛÔÓÒÚ‚Ó Ë
‚ˇ‡ ˘Â ÔÓÒÚË„-
ÌÂÚÂ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ
ËÒÍ‡ÚÂ. ŒÚ ÓÔËÚ‡,

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

‰ÌÂÒ ˘Â Â ÒÚËÏÛÎ ‰‡ „Ë
Ò‚˙¯ËÚÂ ‰Ó·Â.

‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËˇ ˘Â ÔÂ‚ÁÂÏ‡Ú
‚ÂÏÂÚÓ ‚Ë ‰ÌÂÒ.

·ÓÚÌËÚÂ ËÏ‡Ú ¯‡ÌÒ, ‡ÍÓ
ÔÓÚ˙ÒˇÚ ÌÓ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË.

ÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë. ”ÔÓËÚÓ ˘Â Ú˙ÒË-
ÚÂ ÓÚ„Ó‚ÓË.

Ú‡ ÒÙÂ‡. ÕÂ ÒÂ ‰‡ÁÌÂÚÂ,
·˙‰ÂÚÂ Ú‡ÍÚË˜ÌË.

¬ŒƒŒÀ≈…
ƒÌÂÒ ˘Â ÒÂ ‡‰-
‚‡ÚÂ Ì‡ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂ
ÓÚ ÍÓÎÂ„ËÚÂ ‚Ë,

ÍÓËÚÓ ÓˆÂÌˇ‚‡Ú  Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡
‚Ë. »Ï‡ Á‡˘Ó.

 Œ«»–Œ√
ŸÂ ‚Ë Á‡ÌËÏ‡‚‡Ú
ÌÂÂ¯ÂÌË ÒÂÏÂÈ-
ÌË Ë ÎË˜ÌË ÔÓ-
·ÎÂÏË ‰ÌÂÒ, ÍÓË-

ÏËÒÎËÚÂ ‚Ë. «‡„˙·ÂÚÂ ÔË-
ÚÂÒÌÂÌËˇÚ‡.

Ì¸ÓË ‰ÌÂÒ ˘Â ‚Ë ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ
‚ ÌÂËÁ„Ó‰Ì‡ ÔÓÁËˆËˇ.

ÍÓÈÚÓ ËÏ‡ÚÂ, ÁÌ‡ÂÚÂ, ˜Â ÌË˘Ó
ÌÂ Â Á‡„Û·ÂÌÓ.

ÒË, Í‡ÚÓ „Ë Á‡‡‰‚‡ÚÂ Ò ÌÂ˘Ó
ÔËˇÚÌÓ.

‰‡ ‚ÁÂÏÂÚÂ Ô‡‚ËÎÌËÚÂ Â-
¯ÂÌË .̌

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

ÚÓ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚÎ‡-
„‡ÌË. –Â¯ÂÚÂ „Ë.

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
2

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
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05:00 “ÂÎÂÍ‡-
Ì ‡ Î
ìƒÓ·Ó
ÛÚÓî

08:00 ÕÓ‚ËÌË

06:00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
—ÛÚÂ¯ÂÌ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ
·ÎÓÍ

09:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û
Ì‡Ò

09:15 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡
ÍÛÎÚÛÂÌ ·ÎÓÍ

10:30 «‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ·ÎËÁÓ «‰‡‚ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

11:00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ
14:15 flÔÓÌËˇ ‰ÌÂÒ /Ô/
14:25 ŒÚÍËÚÓ Ò ¬‡Îˇ ¿ı˜ËÂ‚‡
15:00 ¬ˇ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ò √Ó‡Ì

¡Î‡„ÓÂ‚ /Ô/
16:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16:10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16:25 —ÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡-

ÌÂ Á‡ ıÓ‡ Ò Û‚Â‰ÂÌ ÒÎÛı
16:40 —Ô‡ÒËÚÂÎÂÌ ÓÚˇ‰,  ‡ÎË-

ÙÓÌË  ̌ Ú‚ ÙËÎÏ /14 ÂÔ./
17:25 —‚ÂÚ˙Ú Â 7 —Â‰ÏË˜ÌÓ ÔÂ-

‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ,
ÍÓÏÂÌÚ‡ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡

17:55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18:30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
19:00 ÕÓ˘Ú‡ Ì‡ ¯‡ÏÔËÓÌËÚÂ -

ˆÂÂÏÓÌËˇ ÔÓ Ì‡„‡Ê‰‡-
‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡È-ÛÒÔÂ¯ÌËÚÂ
·˙Î„‡ÒÍË ÒÔÓÚËÒÚË Ë
ÚÂÌ¸ÓË Á‡ 2016 „Ó‰ËÌ‡
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ ì–ÂÈÌ-
·ÓÛ œÎ‡Á‡î ‚ —ÓÙËˇ

20:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò »ÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ

20:45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21:00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚

Œ·ÁÓÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
21:55 ¬ ÒˇÌÍ‡Ú‡ Ì‡ “˛‰ÓËÚÂ Ú‚

ÙËÎÏ /6, ÔÓÒÎ. ÂÔ./(12)
23:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23:25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23:30 √ÛÔ‡ ìThe Shinî /√ÛÁËˇ/

ƒÊ‡Á ÙÂÒÚË‚‡Î ìΔ˙ÎÚËÚÂ
Ô‡‚ÂÚ‡î 2016

00:30 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡
01:45 —Ô‡ÒËÚÂÎÂÌ ÓÚˇ‰,  ‡ÎË-

ÙÓÌË  ̌ Ú‚ ÙËÎÏ /14 ÂÔË-
ÁÓ‰/Ô/

02:30 ŒÚ·ÎËÁÓ Ò ÃË‡ ƒÓ·Â‚‡
03:40 —‚ÂÚ˙Ú Â 7 /Ô/
04:10 ¬ ÒˇÌÍ‡Ú‡ Ì‡ “˛‰ÓËÚÂ Ú‚

ÙËÎÏ /4 ÂÔËÁÓ‰/Ô/(12)
05:10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌ  ̌ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ/Ô/

06:30 ì“‡ÁË ÒÛ-
ÚËÌî -
ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌ-

ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘
¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ

09:30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò
‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇ-
ÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙  ‡‰Ë-
Â‚

12:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12:30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî - ‚Â˜Â-
ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ

13:30 œÂÏËÂ‡: ìÕÂÁ‡·‡‚ËÏ‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 77

14:30 œÂÏËÂ‡: ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌË-
Ì‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.6, ÂÔ.11

15:30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 337-339

17:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17:30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆË-

ÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó-
‰Â  ̆ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡

17:55 —ÔÓÚ ÚÓÚÓ
18:00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,

ÂÔ. 648
19:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡

ÂÏËÒËˇ
20:00 ì“‚ÓˇÚ ÏÓÈ ÊË‚ÓÚî - ÒÂË-

‡Î, Ò.2 ,ÂÔ. 58
21:30 ì—Ú‡ÒÚË ‚ “ÓÒÍ‡Ì‡î -

ÒÂË‡Î, Ò.3, ÂÔ.25
22:30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî - ‚Â˜Â-

ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
23:30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡ ÂÏË-

ÒËˇ
00:00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î- ÒÂË‡Î, Ò. 4,

ÂÔ.16
00:50 ì—Â‚Â „̨î - ÒÂË‡Î, Ò. 2,

ÂÔ. 63
01:40 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02:10 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ

Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓ-
ˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙  ‡‰Ë-
Â‚

04:00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 514

04:50 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î /Ô./-
ÒÂË‡Î

06:20 ì«‰‡‚ÂÈ,
¡˙Î„‡Ëˇî -
Ò Û Ú  Â ¯ Â Ì
·ÎÓÍ

09:30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
NOVA

11:30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
12:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
12:30 ìƒËÎ‡î- ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
13:30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
14:30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
16:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
16:30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
17:55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ 35

- ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î
18:00 ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî - ÚÂÎÂ‚Ë-

ÁËÓÌÌ‡ Ë„‡
19:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA - ˆÂÌÚ-

‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20:00 ì—˙‰·Ë Ì‡ Í˙ÒÚÓÔ˙Úî -

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA, 4
ÒÂÁÓÌ

21:00 ì◊ÂÌËˇÚ ÒÔËÒ˙Íî (ÔÂÏË-
Â‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 3
ÒÂÁÓÌ

22:00 ì—ÓÙË  ̌ - ƒÂÌ Ë ÕÓ˘î (ÔÂ-
ÏËÂ‡) - Ë‡ÎËÚË ÒÂË‡Î

23:00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î-
Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

23:30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
00:00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚î

- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA
01:00 ì“‡ÈÌÒÚ‚ÂÌË ‡ÙÂËî - ÒÂ-

ËÂÌ ÙËÎÏ, 4 ÒÂÁÓÌ
02:00 ì«‡ÍÓÌËÚÂ Ì‡ Ò˙‰·‡Ú‡î-

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
03:30 ì–ËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ÏÂ˜ÚËÚÂî -

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
05:30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

/Ô/

08:20 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó
ÛÚÓî

08:40 ìœÓ·ÌË ÔÓÍÛÔÍËî
09:05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10:00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
11:00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11:15 ì«‡ Î˛·Ó‚Ú‡î
12:20 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
13:00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
13:15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
14:00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
14:15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15:00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
16:00 ì◊‡Í‡È ÏÂî
17:00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË (Ò˙Ò

ÒÛ·ÚËÚË)
17:45 ì◊Ó‚ÂÍ˙Ú Ë Á‡ÍÓÌ˙Úî Ò

¿ÎÂÍÒÂÈ œËÏ‡ÌÓ‚
18:55 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
20:00 ì¬ÂÏÂî
20:35 œÂÏËÂ‡.  ÓÌˆÂÚ Ì‡

Ã‡ÍÒËÏ √‡ÎÍËÌ
22:30 œÂÏËÂ‡.  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ

’‡·ÂÌÒÍËÈ, ¿ÌÌ‡  Ó-
‚‡Î˜ÛÍ, ¿Ì‰ÂÈ ÃÂÁ-
ÎËÍËÌ, ≈Í‡ÚÂËÌ‡ √ÛÒÂ-
‚‡ ‚˙‚ ÙËÎÏ‡ ì◊‡Ò
ÔËÍî

00:20 ≈ÊË ÿÚÛ, √‡ÎËÌ‡ œÂ-
ÚÓ‚‡, ÕËÍÓÎ‡È  ‡‡-
˜ÂÌˆÓ‚ ‚ ÂÍÒˆÂÌÚË˜-
Ì‡Ú‡ ÍÓÏÂ‰Ëˇ ìƒÂÊ‡
‚˛î

02:10 ÃËı‡ËÎ ÕÓÊÍËÌ, ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰˙ ‘‡Ú˛¯ËÌ ‚˙‚
ÙËÎÏ‡ ì ‡‚Ó„ÚÓ ÔÎ‡‚‡-
ÌÂî

03:40 ìœÓ·ÌË ÔÓÍÛÔÍËî
04:05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
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Иван ЧЕНЧЕВ

Произведено
в България

идеята за това не е дошла от нас –
българите. Та нали си имаме и по-
говорка, че успехът има много
бащи? Но тук в сила влиза и друга
наша мъдрост за многото баби и
хилавото бебе. Продължаваме по
въпроса - дали в Територията не
сме наистина пионерите в подобно
начинание? В нашата си политика
нещо добре свършено е припозна-
то от всички. Някак си родителите
изведнъж се пръкват дори много
повече от трима. И всеки претенди-
ра за бащинство или майчинство
на добрите идеи и реализации.
Колкото и малко да са те. И в спор-
та ни е така. Покрай него с най-
много родители са тези, дето са
постигнали резултати.

Тук се сещам за една телегра-
ма до Григор Димитров от минис-
терството. В нея то се самоизтъква-
ше, че без оказаната помощ, той
нямаше да побеждава на корта.
Представяте ли си докъде се сти-
га, когато трябва да те забележат
като управленец? И това е, защо-
то успехите на спортистите ни се
случват все по-малко. И пак за те-
леграмата - виж, ако Гришо беше
писал едно „мерси“ до министерст-
вото тогава, е друго. Ама не стана
така. Ето защо ми идва в повече,
когато някой награден състезател,
защото си го е заслужил с труда
си, започне да сипе благодарнос-
ти към министъра. Който и да е той.
Все едно без него талантът отива
по дяволите. Ами нали все пак за-
това са ресорни министрите. Този
на спорта за земеделието ли да
работи? Нейсе.

Сега, за пореден път, нека се
убедим, че спортът освен да се уп-
равлява трябва и да се обича! Една
жена – на 96 години, не признава
дори и рождените дни на внуците
си, ако те съвпаднат с мач на лю-
бимия й отбор! Това е факт в Бра-
зилия естествено, където футболът
е религия. Не само за тази досто-
лепна дама на почтена възраст. У
нас толкова възрастен човек да
стъпи на стадион си е утопия. Най-
малкото няма условия за това. Да
не говорим, че е и опасно на някои
„съоръжения“.

И да използвам, че сме на фут-
болна тема. Видях някъде в мрежа-
та, че играч вкарал гол, след което
си свалил фланелката и показал
друга с надпис „Ще се омъжиш ли
за мен?“ към годеницата си на три-
буните. И докато чакал заветното
„да“, получил жълт картон от стро-
гия и явно неромантичен рефер.
Сега кой знае, ще се замисли ли
дали да се жени този футболист?
Добре, че не са му вдигнали чер-
вен картон. Все си мислех, че един
брак не бива да бъде предхождан
от предупреждения или наказания.

В повечето случаи, те идват след
него. И при коалициите е така.
Доказателства, колкото щем. На
практика, хем имаш прекрасна
идея, хем винаги ще се намери
някой, да те накаже за нея. И ако
във футбола за подобно нещо пра-
вилата изискват жълт картон, то в
политиката е директен червен...

Новината,
че вече е
възможно чо-
век да има
трима биоло-
гични родите-
ли след ус-
пешния екс-
перимент на
у к р а и н с к и
учени, ме на-
кара да се
замисля дали

Жълт картон
преди брака

Борбата пак с
най-много пари
Федерацията по ски взима почти милион за домакинствата в Банско

Ф
Федерацията по борба пак ще по-

лучи най-много държавни пари. От бю-
джета на спортното министерство
(ММС) ще бъдат осигурени 3 000 000
лв. за най-успешния ни спорт. Миналата
година борбата се отчете с бронз на
Елица Янкова на Олимпиадата в Рио, а
на европейското в Рига в трите стила
борците завоюваха общо 5 бронзови
отличия.

На втора позиция при държавното
финансиране е волейболът с 2,2 млн.
лв. Следват боксът (1,8 млн. лв.), ските
(1,55), художествената гимнастика (1
695 229) и леката атлетика (1,41), която
чрез Мирела Демирева донесе
сребърно отличие на България от Игри-
те в Бразилия.

Над милион ще получат още фут-
болът (1,2 млн.), но тези пари са целеви
за детско-юношески спорт, кану-каякът

и биатлонът по 1,1 млн.
Прави впечатление и сумата, пред-

видена за федерацията по вдигане на
тежести - 850 000 лв. Родните тежкоат-
лети пропуснаха Олимпиадата в Рио
след поредния грандиозен допинг
скандал. Те обаче се подсигуриха с
бюджет заради добрите си изяви на
европейските първенства във всички
възрастови групи.

Федерацията по ски пък ще получи
най-високата сума от перото за дома-
кинства на международни състезания -
990 000 лв. за трите старта на Светов-
ната купа по сноуборд в Банско в нача-
лото на февруари. Там ще стартират
носителят на трофея в паралелните
дисциплини Радослав Янков и Алексан-
дра Жекова. За 21 състезания у нас са
предвидени общо 4,5 млн. лв. Волей-
болът ще получи 591 755 лв. за трите

дни от Световната лига във Варна през
юни. Федерацията, оглавявана от Дан-
чо Лазаров, отбеляза, че разходите по
проявата са над 650 000 лв., а те ще
осигурят само 93 000 лв.

Тенисът получава 500 000 лв. за тур-
нира от категория АТП 250 от 6 до 12
февруари с участието на Григор Димит-
ров в “Арена Армеец”. Художествената
гимнастика ще получи авансово 195 000
лв. за световното, което ще се проведе
пак в “Арена Армеец”, но през 2018 г.

400 000 лв. са предвидени за ев-
ропейското по кану-каяк в Пловдив
през юли.

Финансиране през 2017 г. ще полу-
чат и други 5 федерации, които още
нямат договори и предстои да защитят
проектобюджетите си: Български коло-
ездачен съюз и федерациите по ръгби,
шахмат, водна топка и карате.

СРЕДСТВА ЗА 2017 Г.:
БФ бокс 1 800 000 лв.
БФ борба 3 000 000
БФ волейбол 2 200 000
БФ вдигане на тежести   850 000
БФ гребане   690 000
БФ лека атлетика 1 410 000
БФ худ. гимнастика 1 695 229
БФ джудо   700 000
БФ кану-каяк 1 100 000
БФ плувни спортове   750 000
Б стрелкови съюз   770 000
БФ спортна гимнастика   600 000
БФ бадминтон   585 200
БФ ветроходство   150 000
БФ модерен петобой   290 000
БФ стрелба с лък   100 000
БФ тенис   700 000
БФ фехтовка   297 000
БФ баскетбол   800 000
БФ хандбал   200 000
БФ таекуон-до ВТФ   400 000
БФ кик бокс и муай тай   370 000

БФ шотокан карате   150 000
БФ таекуон-до ИТФ   230 000
БФ ориентиране   200 000
БФ катерене и алпинизъм   100 000
БФ тенис на маса   175 000
БФ киоку 1 200 000
БФ конен спорт   300 000
БФ скокове батут   200 000
БФ самбо   146 803
БФ хокей на трева    75 000
Съюз аеробика    90 000
БФ канадска борба   100 000
БФ ММА   120 000
БФ спортна акробатика   100 000
БФ сумо   100 000
БФ биатлон   100 000
БФ ски 1 550 000
БФ кънки   765 128
БФ хокей на лед    20 000
БФ шейни     2 640
БФ кърлинг    30 000

Азербайджанският халф с турски паспорт
Мириамил Хашимли и руският бранител Да-
ниел Маяков карат пробен период в Славия
по време на лагера в Алания. И двамата са
много млади. Хашимли след месец ще стане
на 21 години, а Маяков е едва на 19 години.
Той е десен бранител с отлични характерис-
тики и идва от втория отбор на гранда Зенит
(Санкт Петербург), съобщи Дарик радио. Два-
мата ще играят в първата контрола на “бели-
те” за 2017 г. днес от 15.00 ч. в курорта  Белек
с казахстанския Иртиш (Павлодар), който се
води от Димитър Димитров-Херо.

Наставникът на Септември
(София) Николай Митов се отка-
за от Иван Чворович. Сръбският
вратар с български паспорт бе
освободен от Левски и е свобо-
ден агент. Агентът му го е пред-
ложил на бившия треньор на “си-
ните”, който води хита във Втора
лига. Митов обаче отказал, защо-
то сърбинът с български паспорт,
който е 3 пъти шампион с Лудо-
горец, имал ниски финансови
претенции, но настоявал да пази

СЛАВИЯ ПРОБВА
РУСНАК И АЗЕР

СЕПТЕМВРИ ОТКАЗВА
НА 3-КРАТЕН ШАМПИОН

на септемврийци само до лятото.
Така столичани, които официал-
но гонят влизане в Първа лига,
остават с двама вратари - Вален-
тин Галев и Петър Дебърлиев. Те
привлякоха през зимата Борис
Галчев, Николай Цветков-Демо-
на, Иво Иванов и Янко Сандан-
ски и преговарят с друг бивш
играч на “сините” - Галин Иванов,
но той чака да си уреди транс-
фер зад граница. Септември дели
първото място с Етър с по 35 т.

 Украинският център на ЛУКойл Академик Максим
Корниенко се бори под коша с американеца Франк Елегар

в мача, спечелен от Енисей с 97:92 в София

ЛУКойл „се удави” пак в Енисей
Владимир НИКОЛОВ

Н
Неизменният баскетбо-

лен шампион на България
ЛУКойл Академик бе надиг-
ран за втори път от Енисей
Красноярск и загуби битката
за първото място в група P от
турнира за Купата на ФИБА
Европа. В зала “Универсиа-
да” тимът на Тони Дечев
отстъпи с 92:97 (27:17, 25:31,
20:19, 20:30) и предаде върха
на руснаците, които водят с 4
победи и 1 загуба. ЛУКойл
трябва да спечели на всяка
цена като гост на холандския
първенец Донар в Грьонин-
ген другата седмица, за да
се надява да попадне между
2-та най-добрите втори отбо-
ри в крайното подреждане и
също да продължи.

Нашите започнаха пер-
фектно мача и дръпнаха с
11:2 за по-малко от 3 минути,
а 3 минути преди края на

С
ни

м
ка

 Ф
И

Б
А

първата четвърт поведоха с
20:10 и я завършиха при
27:17. Гостите се разиграха
през втория период и се
върнаха в мача с 31:25, като
изоставаха само с 4 т. на
почивката. След паузата Лу-
койл отново тръгна добре и
достигна най-големия си
аванс в двубоя при 72:57, но
Енисей завърши със серия от
10:0 и стопи изоставането.

Драмата остана в по-
следните 10 мин., в които
“сибиряците”  за първи път
поведоха в двубоя при 78:77
след кош на Заворуев.
Тимът от Правец удържа до
84:84, но тройка на Лука-
шов ги прекърши за 87:84 и
до края Енисей не изпусна
да бъде застигнат, за да
триумфира с 97:92.  Дани
Гибсън с 27 т. и 9 асистен-
ции бе най-резултатен за
нашите, Филип Виденов
добави 26 т. и 5 асистенции.
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Стр. 39

Федерацията
по борба
получава
 3 млн. лв.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ

21.45 Бастия - Ница
ПО ДИЕМА СПОРТ 2

21.45 Брайтън -
Шефилд У

ПО ЕВРОСПОРТ 2
21.00 Фрайбург - Байерн

ПО НОВА СПОРТ
12.00 Рединг - КПР

17.00 Фулъм - Барнзли
19.00 Рен - ПСЖ

21.15 Ница - Метц
ПО БНТ HD

СКИ
12.25 СК в Кицбюл (мъже)

БИАТЛОН
15.10 СК в Антхолц (мъже)

ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТЕНИС

10.15, 2.00 и 4.00
“АУСТРЕЛИЪН ОУПЪН”

СКИ-СКОКОВЕ
18.45 СК в Закопане

(квалификация)
СНУКЪР

21.00 “Мастърс” в Лондон
ПО ДИЕМА СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛ
18.30 Пирин - Добруджа

ПО МТЕЛ СПОРТ 1
БАСКЕТБОЛ

19.00 Жалгирис Каунас -
Реал Мадрид

21.00 Олимпиакос - Баскония
ХОКЕЙ НА ЛЕД

02.00 Бостън Брюинс - Чикаго
Блекхоукс

РЕЗУЛТАТИ

«‡ ÍÓÊ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÎ‡„‡ÏÂ „ËÊË ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÂÁ ÁËÏ‡Ú‡. —ÚÛ‰˙Ú, ‚ˇÚ˙˙Ú, ˇÁÍÓÚÓ Â‰Û‚‡ÌÂ
Ì‡ ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ì‡‚˙Ì Ë ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó ‰ÂıË‰‡ÚË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÊ‡Ú‡ Ë
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Í‡ÚÓ Á‡˘ËÚÌ‡ ·‡ËÂ‡ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡. — ÚÂÁË ÌÂ„‡ÚË‚ÌË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÍÓÁÏÂÚËÍ‡.   ÓÁÏÂÚÓÎÓÁËÚÂ Ì‡ REFAN Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú ÔÂÁ ÁËÏ‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ıË‰‡ÚË‡˘Ë ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ì‡ ÍÓÊ‡Ú‡ Ú‡Í‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ È ‚Î‡„‡ Ë ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú
Á‡ ÒÚÛ‰ÂÌËÚÂ ‰ÌË ÍÓÁÏÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÒÂËˇ Shea/Karite Ò Ó„‡ÌË˜ÌÓ Ï‡ÒÎÓ ÓÚ ̄ ËÈ, ·Ó„‡ÚÓ Ì‡ ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏËÚÂ Á‡ ÍÓÊ‡Ú‡
‚ËÚ‡ÏËÌË ¿ Ë ≈, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÏËÍÓÂÎÂÏÂÌÚË Ë Ï‡ÒÚÌË ÍËÒÂÎËÌË. —˜ËÚ‡ ÒÂ, ̃ Â ÚÓ Â Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ „ËÊ‡ Á‡ ÍÓÊ‡Ú‡
ÔÂÁ ÒÚÛ‰ÂÌËˇ ÒÂÁÓÌ, Á‡˘ÓÚÓ Ì‡·‡‚ˇ ÊË‚ËÚÂÎÌ‡ ‚Î‡„‡ Ë ı‡ÌËÚÂÎÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Á‡ ÌÂˇ, ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚÚ‡
È Ë ÍÎÂÚ˙˜ÌÓÚÓ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ. —˙Ò ÒÂËˇÚ‡ Shea/Karite ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ„ËÊËÚÂ Á‡ ÍÓÊ‡Ú‡ ÔÂÁ ÁËÏ‡Ú‡. œÓ‰ı‡Ì-
‚‡˘ËˇÚ ÍÂÏ Á‡ ÎËˆÂ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ÛÔÓÚÂ·‡ ÔÂÁ ‰ÂÌˇ Ë ÌÓ˘Ú‡, ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÒÂ Á‡ ÒÛı‡ Ë ̃ Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡ ÍÓÊ‡,
‡ ÎÂÍ‡Ú‡ ÏÛ Ë ÍÓÔËÌÂÌ‡ ÍÓÌÒËÒÚÂÌˆËˇ ÒÂ ÚÓÔË, ·ÂÁ ‰‡ ÓÒÚ‡‚ˇ Ï‡ÁÌË ÒÎÂ‰Ë. Ã‡Í‡ Ë ÒÍËÚ‡ ÔÓ‰  ‰Â·ÂÎËÚÂ ‰ÂıË,
ÍÓÊ‡Ú‡ Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ Ò˙˘Ó ËÏ‡ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ ıË‰‡Ú‡ˆËˇ Ë Á‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÔÓ‰ı‡Ì‚‡˘ËˇÚ ÍÂÏ Á‡ ÚˇÎÓ Ò
Ó„‡ÌË˜ÌÓ Ï‡ÒÎÓ ÓÚ ̄ ËÈ, ̃ ËÂÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ÍÓÁÏÂÚÓÎÓÁËÚÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú. œÓ‰ ‰Û¯‡ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ‰Ó‚ÂËÚÂ Ì‡
ÔÓ‰ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ̄ ‡ÏÔÓ‡Ì Á‡ ÍÓÒ‡ Ë ÚˇÎÓ Shea/Karite, ÍÓÈÚÓ ÓÏÂÍÓÚˇ‚‡ Ë ıË‰‡ÚË‡ ÒÛı‡Ú‡ ÍÓÒ‡ Ë ÍÓÊ‡. œÂÁ ÁËÏ‡Ú‡
Â ‚‡ÊÌ‡ Ë ‰Ó·‡Ú‡ „ËÊ‡ Á‡ Í‡ÈÌËˆËÚÂ.  ÓÊ‡Ú‡ Ì‡ ˙ˆÂÚÂ Ë Í‡Í‡Ú‡ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ̃ Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡ Ë ‚ ÒÚÛ‰ÂÌÓÚÓ
‚ÂÏÂ Â ÒÍÎÓÌÌ‡ Í˙Ï Á‡„Û·ˇ‚‡ÌÂ Ë Ì‡ÔÛÍ‚‡ÌÂ, Á‡ÚÓ‚‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ËÌÚÂÌÁË‚Ì‡Ú‡ È ıË‰‡Ú‡ˆËˇ, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ò‡
ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÔÓ‰ı‡Ì‚‡˘ËˇÚ ÎÓÒËÓÌ Á‡ ˙ˆÂ Ë ÍÂÏ˙Ú Á‡ Í‡Í‡ ÓÚ ÍÓÁÏÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÒÂËˇ Shea/Karite Ì‡
REFAN. ƒÛ„‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Á‡ ÒÚÛ‰ÂÌËÚÂ ‰ÌË Ò‡ ‰ÌÂ‚ÌËˇÚ Ë ÌÓ˘ÌËˇÚ ÍÂÏ Ò ıË‡ÎÛÓÌÓ‚‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ Ì‡ REFAN.
¿ÍÓ Ò˜ËÚ‡ÚÂ, ̃ Â ÓÒ‚ÂÌ ÓÚ ıË‰‡ÚË‡ÌÂ, ÍÓÊ‡Ú‡ Ì‡ ÎËˆÂÚÓ ‚Ë ËÏ‡ ÌÛÊ‰‡ Ë ÓÚ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÈÌËˇ Ò‚ÂÊ,
ÏÎ‡‰ÂÊÍË Ë ÒËˇÂÌ ‚Ë‰, ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ‰Ó‚ÂËÚÂ Ì‡ ÒÂËˇÚ‡ HYALURONIC ACID. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓËÁ-
‚ÂÒÚÌËˇ ÍÓÁÏÂÚË˜ÂÌ ·‡Ì‰ ̌  ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ÔÂÁ ÁËÏÌËˇ ÒÂÁÓÌ Á‡‡‰Ë ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ıË‡ÎÛÓ-
ÌÓ‚‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ ‰‡ Á‡‰˙Ê‡ ‚Ó‰‡ ·ÎËÁÓ ıËÎˇ‰‡ Ô˙ÚË ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒË ÚÂ„ÎÓ.  ÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û
ıË‡ÎÛÓÌÓ‚‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ Ë ÍÓÎ‡„ÂÌ ‚ ÒÂËˇÚ‡ HYALURONIC ACID ıË‰‡ÚË‡ ‚ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÍÓÊ‡Ú‡ Ë ÒÚˇ„‡ ÎËˆÂ‚Ëˇ ÍÓÌÚÛ. «ËÏ‡Ú‡ ÔÓ‰Ì‡Òˇ Ò‚ÓËÚÂ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ÌÓ Ò ÍÓÁÏÂÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ REFAN
ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔ‡‚ËÚÂ ÔÂ‰ Úˇı Ë ‰‡ ÒÂ ‡‰‚‡ÚÂ Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò Á‰‡‚‡, Ò‚ÂÊ‡ Ë Í‡ÒË‚‡ ÍÓÊ‡.

Волейболният Левски
се класира за осминафи-
налите на турнира за Ку-
пата на CEV, докато веч-
ният му съперник ЦСКА
отпадна от втория по
сила европейски клубен
турнир.

“Сините” загубиха от
холандския първенец Аби-
ант Ликургус (Грьонинген)
с 2:3 гейма (22:25, 25:23,
20:25, 25:20, 9:15) в реван-
ша, но продължават на-
пред благодарение на чи-
стата си победа с 3:0 гей-
ма в първия мач преди
седмица в София.

Витце Койстра блестя
с 30 т. за домакините, за
“сините” най-резултатен

Купа на Африка

ГРУПА А, II КРЪГ
Габон - Буркина Фасо 1:1 0:1

Накоулма (23) 1:1 Обамеянг (38-
д); Камерун - Гвинеа Бисау 2:1
0:1 Пикуети (31) 1:1 Сиани (61)
2:1 Нгадю-Нгаджуи (79). 1. Каме-
рун 4 2. Буркина Фасо 2 3. Габон
2 4. Гвинеа Бисау 1

Мартин Павлов
забива успешно

срещу двойна
холандска
блокада в

реванша за
Купата на CEV,
в който Левски

отстъпи с 2:3
гейма на

холандския
шампион Абиант

Ликургус

Снимка CEV.LU

беше националът Спас
Байрев със 17, Алек-
сандър Кордев добави
13, а Мартин Павлов 12.

В следващата фаза от-
борът ще се изправи сре-
щу турския гранд Фенер-
бахче, който отстрани из-
раелския Апоел (Мате
Ашер-Акко) след две ка-
тегорични победи с по 3:0.

Първият мач между
двата тима ще бъде меж-
ду 31 януари и 2 февруа-
ри в София, а реваншът -
2 седмици по-късно в Ис-
танбул.

ЦСКА приключи учас-
тието си в надпреварата,
след като загуби като
гост на швейцарския

шампион Волей (Амрис-
вил) с 1:3 (22:25, 22:25,
27:25, 17:25). По този на-
чин, след победата на
“армейците” с 3:1 гейма в
първата среща в “Арена
Армеец”, се стигна до
т.нар. “златен” гейм. В
него играчите на Алек-
сандър Попов също не
бяха дори равностойни
на швейцарците и отстъ-
пиха с 8:15. Себастиан
Щайгмайер отбеляза 24
т., а Адриен Превел - 22
за швейцарците. Най-ре-
зултатни за “армейците”
бяха екснационалите
Христо Цветанов с 15 т.,
Красимир Георгиев с 12
и Смилен Мляков с 11.

Левски продължава,
ЦСКА отпада за CEV
Левски продължава,
ЦСКА отпада за CEV
Левски продължава,
ЦСКА отпада за CEV
Левски продължава,
ЦСКА отпада за CEV
Левски продължава,
ЦСКА отпада за CEV
Левски продължава,
ЦСКА отпада за CEV

Григор Димитров раздава автографи на феновете на “Хайсенс Арена” след
победата над южнокорееца Хьон Чунг във II кръг на “Аустрелиън Оупън”

Ãðèøî îáúðíà êîðååö
Хасковлията среща
неудобния Ришар
Гаске в III кръг на
„Аустрелиън оупън”,
Джокович отпадна

Победителят от този двубой трябваше да срещне шесткратният шам-
пион в Мелбърн Новак Джокович, но световният №2 отпадна във II кръг
от Денис Истомин (Узб, №117) с 6:7 (8), 7:5, 6:2, 6:7 (5), 4:6. Натурализи-
раният руснак затвори мача на централния корт “Род Лейвър Арена”
след 4:48 часа игра, за да сътвори най-голямата сензация в Австралия
тази година. Сърбинът не беше отпадал във II кръг на турнир от Големия
шлем от “Уимбълдън” през 2008 г. Той записа и най-слабото си предста-
вяне в надпреварата от 2006 г., след като в предишните 2 сезона триум-
фира с титлата и беше в серия от 15 поредни победи. При това Ноле
никога не беше губил от тенисист извън топ 100 на турнир от Шлема.
“Денис игра чудесно. Заслужаваше да спечели. Той беше по-добрият
във важните моменти. Игра агресивно, сервира отлично в ключовите
точки. Шапки долу пред Истомин!”, спортсменски заяви Джокович.

Г
Григор Димитров (№15 в света) се

класира за III кръг на “Аустрелиън
оупън”, след като обърна южнокорееца
Хьон Чунг (№105) с 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Хасковлията доста се измъчи, докато
пречупи азиатеца, но все пак затвори
срещата за 2,36 часа игра. Във втория
мач за деня на “Хайсенс Арена” (трети-
ят корт от тенис комплекса в Мелбърн)
Хьон Чунг, който е достигал до 51-во
място в ранглистата, изненада всички в
първия сет, въпреки че Гришо леко
спечели първото си подаване. После-
два невероятна игра на 20-годишния
кореец, който го проби три пъти и взе
6 гейма поред. Във втората част Гришо
направи ранен пробив за 2:0, който се
оказа ключов, а в следващите 4 сервис-
гейма загуби само една топка. В третия
сет Чунг дръпна с 2:0, но Гришо израв-

ни набързо, постигна и втори пробив за
4:2 и поведе в частите. В четвъртата
Димитров отрази 4 брекпойнта, преди
да поведе с 4:2. Кореецът обаче го
застигна, но хасковлията отново го про-

би за 5:4 и без колебание затвори мача.
За място на 1/8-финалите утре бълга-

ринът ще играе срещу неудобния за
него Ришар Гаске (Фр, №18), който
отнесе Карлос Берлок (Арж, №90) с 6:1,
6:1, 6:1. Хасковлията е спечелил само
последния от 6-те двубои срещу 30-го-
дишния “петел” - на “Мастърс”-а в Шан-
хай през октомври 2016 г.

“Преди 6 месеца можеше и да за-
губя този мач. Сега при 4:3 в четвъртия
сет той изравни и си помислих: “О, не
отново”. Щастлив съм, че веднага ус-
пях да го пробия. Целта ми беше да го
натисна от самото начало, но бях
твърде агресивен. После промених
подхода и след това контролирах не-
щата. Треньорът ми Дани Валверду
опрости начина, по който се подготвя-
ме за мачове. За мен това е важно, да
се събудя и да не мисля за прекалено
много неща. Последния път, когато
играхме с Гаске, победих, но в Шанхай
- при различни условия и в края на
сезона. Сега двамата сме свежи, ще
бъде интересен мач”, призна Гришо.

Снимка БГНЕС

—ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ Ì‡ REFAN Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú -
ıË‰‡ÚË‡ÈÚÂ ÍÓÊ‡Ú‡ ÒË ÔÂÁ ÁËÏ‡Ú‡!


