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Националното външно оценяване
след IV и VII клас ще е само по предме-
тите български език и литература и
математика, останалите предмети, по
които досега се държат изпити, отпадат.

ИНТЕРВЮ ПОЛИТИКА

Това предвижда проект на Държавния
стандарт за оценяване на резултатите
от обучението на учениците, предста-
вен вчера в МОН. Външно оценяване
ще се въведе и след Х клас, там е пред-

Баки Хюсеинов:
Двойно повече
са жалбите за
дискриминация 1 0

Само по български и математика ще има тестове
след IV и VII клас, другите предмети отпадат

ЧЕТИВО

Интелект
в дълбините
или (не)видимият
свят на китове
и делфини

„Майданът”
на платените
протестъри у нас

виден и изпит по чужд език.
Проектът определя само минимален

брой текущи изпитвания през първия и
втория срок по различните предмети -
от 2 до 4, според броя часове за изуча-

ване на всеки предмет. Учителите сами
щели да определят колко пъти да изпит-
ват. Когато изпитват ученик, педагозите
трябва пред целия клас да аргументи-
рат оценката, която му поставят. 5
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Няколкостотин души почетоха паметта на Никола Вапцаров в Гарнизонното
стрелбище в столицата. Днес се навършват 74 години от разстрела на поета

ТЕЛЕВИЗИОННИЯТ НАРЦИС
Древногръцкият юноша

Нарцис вероятно е първият
митологичен случай на само-
убийство от любов в истори-
ята. Той бил запленен от от-
ражението на лицето си в
едно езеро, протегнал се да
го целуне и водната бездна
го погълнала.

Разказваме тази трагич-
на история, защото тя едно
към едно напомня послед-
ното телевизионно турне на
премиера Бойко Борисов. В
неговия край камъчето
беше изплюто. Премиерът

обяви, че преосмисля кан-
дидата си за президент.
Сега в главата му се въртя-
ла картината на държавен
глава обединител, който
като скиор да балансира
между партиите. “Не касае
човек дали е с много обра-
зование и с много титли”,
допълни още щрихи Бори-
сов (стр. 2).

Не ми казвайте, че след
това описание вече не сте се
досетили кой е описваният
образ. Нашият кандидат е
учен, но не с много титли (ге-

нерал-лейтенант, инженер и
доктор), напоследък се е
вживял в ролята на геополи-
тически стратег и демилита-
ризатор на Черно море.

Главният телевизионен
зрител на републиката, по-
добно на постмодерен Нар-
цис, се е самохипнотизи-
рал от медийната любов и
сега вече е убеден, че той
е Обединителят, Спасите-
лят, Президентът.

Сега всички чакаме фа-
талния край. С нарцисите
той е просто неизбежен.

Александър
СИМОВ

НЯКОЛКО
ДУМИ

Намаляват изпитите
и оценките в училище

Журналистът
издател Рашко
Блъсков

БСП иска промени
във Фонда за
гарантиране на
вземанията 73
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Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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Колко двойници
има всеки човек
на света 1 4
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В сегашната ситуация ко-

ренно си преразглеждам фигу-
рата на кандидат-президент на
ГЕРБ, обяви премиерът и ли-
дер на партията Бойко Бори-
сов вчера. “Какво значи един
президент да е социален или
да е гарант за ЕС? Гарантът и
за ЕС, и за НАТО са на първо
място партиите от мнозинство-
то и кабинетът. В сегашната
ситуация коренно си преразг-
леждам фигурата в новия све-
товен ред. Той трябва да е
обединител. Нацията в следва-
щите месеци и години ще има
нужда от един човек, който да
балансира между партиите, да
я обедини. Не касае човек дали
е с много образование и с

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ

София 1000, ул. „Позитано” 20, тел. 02/8107 219
e-mail: pmvo_bsp@abv.bg ; kulturaimedii@abv.bg

www.facebook.com/Национален клуб на БСП

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН
САЛОН „СТАРИННИЯТ ФАЙТОН”

ПОНЕДЕЛНИК, 25 юли 2016 г.
18.00 ч. – НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН „СТА-

РИННИЯТ ФАЙТОН”
София, ул. „Позитано” №20, Национален клуб на БСП
Художественият ръководител на Националния литерату-

рен салон  „Старинният файтон” Велин Георгиев представя
АЛЕКСАНДЪР АБАДЖИЕВ и неговата книга за Борис Хри-
стов, Николай Гяуров и Никола Гюзелев „ТРИМАТА ВЕЛИ-
КИ БЪЛГАРСКИ БАСИ”. Разговор с музикални илюстрации
на тема „Уважава ли България своите велики музиканти?”
с участието на Александър Абаджиев.

По случай 25 години от приемането на Конституцията на
Република България (12 юли 1991 г.) в зала „Александър
Лилов” на НС на БСП е експонирана фотодокументалната
изложба

„ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ-
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ”

с автори Иван Стоименов, Велислава Дърева, Чавдар
Савов, Георги Георгиев и др. Изложбата може да бъде
видяна  всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа до края на
месец юли.

Борисов преразглежда
фигурата си за президент

От МЗ заявиха, че с новия пръстов
код пациентите ще имат възможност
да контролират парите, които НЗОК
плаща за лечението. Според БЛС оба-
че новите правила ще увеличат слу-
чаите, в които пациенти ще се само-
разправят с лекари. “Ако болницата
все пак откаже прием, със сигурност

Не било важно бъдещият държавен глава да има
образование, а да имал качествата на обединител

много титли. Думата е да бъде
приет от всички, когато бъде
избран”, мотивира думите си
премиерът. На въпрос дали
самият той се чувства като обе-
динител, Борисов отговори, че
е “много тежко човек да си
припише титла, която не му е
дадена от хората”.

По думите му президентски-
те избори са толкова далеч, че
му били последна грижа към
този момент. Според него през
това време ще им се налага да
решават тежки казуси през
тези месеци и призна, че очак-
ват тежка ситуация с бежанци-
те по границата заради ситуа-
цията в Турция след неуспеш-
ния опит за преврат.

Според Борисов Радан
Кънев е подходил с униже-
ние към него в разговорите
за обща кандидатура, защо-
то го е привикал в парламен-
та и е поискал президентът
Росен Плевнелиев да се от-
каже от ГЕРБ. Премиерът
каза, че при тези отношения
между ГЕРБ и ДСБ той няма
как да изкара своите 1 млн.
избиратели да гласуват на
втори тур в случай, че техен
кандидат стигне до него.

По думите му Трайчо Трай-
ков и Гроздан Караджов, чии-
то имена са сред номинациите
в РБ, е “абсурдно да се под-
крепят”. Все пак той допусна
ново сближаване в отношени-

ята с Кънев в името на прези-
дент-обединител.

“Когато си говорим с него
не пред медиите - изключител-
но разумен човек, когато ми
излезе и види камерите и за-
почне да ги говори едни неща
- изтръпвам”, каза премиерът
по повод лидера на ДСБ. Бо-
рисов потвърди, че от изхода
на президентските избори за-
виси и дали ГЕРБ ще остане
във властта или ще поиска нови
избори.

Не искам да го чувам и виж-
дам, така пък коментира Бойко
Борисов скандалния случай с
катастрофата с кмета на Трън
Станислав Николов от ГЕРБ,
при който тежко е ранено 6-
годишно момче, а свидетели са
били притискани да не дават
показания. “Много се подраз-
них, като слушах как кмета на

Трън обяснява как щял да съди
телевизии и нямало да говори.
Първо - ти си публична фигура,
когато те питат, ще излезеш и
ще кажеш какво мислиш, а не
след пет дни да обясняваш кой
е луд и кой не е. На всеки може
да му се случи някаква непри-
ятност на пътя. Посипи си гла-
вата с пепел, иди при тази
жена, направете всичко
възможно. И партията щеше да
даде пари за лечението на
детето”, възмути се премиерът.

Той уточни, че когато се
обадил на главния прокурор
Сотир Цацаров да му каже, че
настоява случаят да бъде раз-
следван обстойно и ако кметът
е виновен да си получи заслу-
женото, той му казал, че дело-
то вече е на бюрото му и го
прехвърля на прокуратурата в
Перник.

Главният архитект на Пловдив Румен Русев и
представителят дружеството “Одрин 8” Георги
Бранеков са с повдигнати обвинения за събаря-
нето на тютюневия склад в града, съобщи вчера
пресцентърът на държавното обвинение. При
досъдебното производство са установени фра-
пантни нарушения на разпоредбите на Закона
за културното наследство. Русев е обвинен за
близо 60 нарушения на нормативната база, ко-
ято регламентира проектирането, изработването
на работни и подробни устройствени планове,
издаването на т.нар. скици-виза и тяхната преза-
верка, издаването на разрешение за строеж и

Проект за постановление на
МС, с което се променя Наред-
бата за ползване на студент-
ските общежития и столове,
пусна за обсъждане МОН вче-
ра. С промените се уточнява, че
общежитията се ползват не
само от студенти и преподава-
тели от вузовете, но и от БАН и
другите научни организации. В
изменението на наредбата се
постановява, че в общежитията
може да се настаняват и лица

БЛС пак се обяви против пръстовия идентификатор
ще зачестят случаите на “юмручното
право” и съдебните дела срещу лека-
ри и лечебни заведения, пише в по-
зиция на Лекарския съюз.

От съсловната организация са кате-
горични, че пръстовият идентификатор
няма да има дисциплиниращ ефект в
болниците и е обидно за лекарите. “Ако

пациентът не е съгласен да въведе своя
пръстов идентификатор, дори и да бъде
лекуван, няма да бъде заплатено на
болницата”, коментира председателят
на БЛС д-р Венцислав Грозев. Зам.-
министър д-р Ваньо Шарков му опони-
ра, че за пръв път пациентите имат
възможността да контролират за какво

се харчат парите на НЗОК.
Отново твърдим, че “електронната

автентификация” или “процедурата по
снемане на пръстов отпечатък при при-
емане на пациенти в лечебните заве-
дения” е незаконосъобразна и ограни-
чаваща правата на гражданите”, пише
в позицията на БЛС.

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА ПЛОВДИВ
НА СЪД ЗАРАДИ ТЮТЮНЕВИЯ СКЛАД

неговото съгласуване и заверяване. Вследствие
на което е допуснал осъществяване на противо-
законна дейност в защитена територия за опаз-
ване на културното наследство. Русев нерегла-
ментирано е издавал и заповеди, свързани с
изменение на регулационните планове, което е
в компетентността на кмета. Според прокурату-
рата Русев е презаверявал разрешения за стро-
еж, без да са били отстранени нередностите в
документацията на дружеството - собственик на
склада “Одрин 8”, и след като му е представено
пълномощно, което се отнася до имот, несъщест-
вуващ в кадастралната карта на Пловдив.

НЯМА ДА ГОНЯТ УЧЕНИТЕ ОТ
СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ

от научно-преподавателския
състав на вузовете, на БАН и
други научни организации, кои-
то са с установени жилищни
нужди в съответното населено
място. Според действащата до-
сега наредба преподаватели и
учени можеха да живеят в об-
щежитията само до 5 г. и ако са
на възраст до 35 г. Проблемът
възникна с преподаватели и
учени и техните семейства, на-
станени в бл.58 в Студентския

град, които бяха предупредени
да напуснат, защото живеят там
повече от 5 години и са
надхвърлили посочената въз-
раст. Те обаче няма как да ре-
шат жилищния си проблем при
ниските заплати, които получа-
ват, особено в БАН, където млад
учен взима по 480 лв. на месец.
Според проекта правилниците
за настаняването вузовете изра-
ботват съгласувано със Студент-
ските съвети, а БАН - с МОН.

Десетки социалисти
почетоха паметта на гени-
алния поет Никола Вапца-
ров и на останалите пети-
ма български герои - Ан-
тон Иванов, Антон Попов,
Георги Минчев, Атанас
Романов и Петър Богда-
нов, разстреляни на 23
юли 1942 година. С реци-
тал на стихотворението
“Песен за човека” в
изпълнение на актрисата
Джуни Александрова за-
почна поклонението на
Гарнизонното стрелбище
в столицата, организира-
но от Градския съвет на
БСП в София. Почит към
паметта им отдадоха

Десетки социалисти почетоха
паметта на Никола Вапцаров

членът на Изпълнително-
то бюро на БСП и предсе-
дател на Градския съвет на
столичните социалисти Ка-
лоян Паргов, заместник-
председателят на Народ-
ното събрание Янаки Сто-
илов, депутатите Жельо
Бойчев, Георги Свиленски,
Румен Гечев и Красимир
Янков. Сред присъстващи-
те бяха и родственици на
поета Никола Вапцаров.

Зам.-председателят на
БСП в София Ваня Доб-
рева заяви, че най-голя-
мата опасност днес е
свързана с възраждането
на фашизма. “Трябва да
бъдем особено внимател-

ни и чувствителни по от-
ношение на фашизма,
който вече се проявява в
поредица от световни
събития, като тези в Ук-
райна, например. Прояви-
те на ксенофобия, омра-
за, надигащото се жела-
ние да се унищожаваме
един-друг са показателни.
Всичко това го виждаме в
бомбардировките над
Ирак и Сирия. Вапцаров
казва приживе, че “днес
не е време за поезия” и
че би нахранил децата с
вяра и с хляб. За него и
днес единственият лозунг
би бил съюз с Русия”, каза
Добрева.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Над 200 души се поклониха пред паметта на поета
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БСП внася промени в Зако-
на за гарантираните вземания
на работниците и служителите.
Това обяви Корнелия Нинова

предприятието е изпаднало в
несъстоятелност. От КНСБ са
съгласни за необходимостта от
промяна в закона. Преди вре-
ме президентът на синдиката
Пламен Димитров обясни, че
идеята е да се помогне на
фирми в затруднение, като от
фонда им бъдат предоставени
средства за изплащане на за-
платите например за 2 месеца,
а когато фирмата се стабили-
зира, да върне парите. Към
момента над 12 хил. работещи
в страната не са получили
заплатите си. “Затова в парла-
мента ще предоставим инфор-
мация колко хора са засегнати
от това и ще предложим зако-
нодателни промени, които да
доведат до изплащане на су-
мите от фонда”, обяви Нинова.

БСП започва усилени дей-
ствия за защита на работещи-
те българи, включително само-
наети, и малките и средни пред-
приятия, обяви Нинова.

Друга тема на разговора бе
връщането на държавата в
икономиката. “Внесохме зако-
нопроект за държавната собст-
веност, който получи пълна
подкрепа от синдиката”, каза
Нинова пред журналисти.

По време на срещата бе
обсъден и ефектът върху
българската икономика от из-
лизането на Великобритания от
ЕС, както и защитата на пра-
вата на българите, работещи в

БСП и КНСБ искат промени
във Фонда за гарантиране
на вземанията
Дигитализацията води до разкриване на незащитени
работни места, прогнозират от синдиката

Ръководството на БСП обсъди с представители на КНСБ идеите
на синдиката, които левицата ще защитава в парламента

след среща на членове на ръко-
водството на БСП и народни
представители от парламентар-
ната група на БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ с ръководството на
КНСБ. Причината е, че във

фонда има над 270 млн. лв., но
механизмът за изплащане на
средствата на практика не
работи и така парите не стигат
до хората, които не са получи-
ли заплатите си, след като

страната. Необходимо е първо
да започне да се прави полити-
ка не за големите, не за кар-
телите, не за монополите, а за
обикновените европейски граж-
дани и остро не подкрепяме
всички действия, които вървят
към подписване на СЕТА и на
споразумението със САЩ, ка-
тегорична бе Нинова.

Нинова обяви, че със спе-
циалисти и експерти извън БСП
социалистите подготвят и на-
ционален план за развитие на
България. Той ще търси алтер-
нативен план за развитие на
страната. Тригодишната рамка
на правителството е антисоци-
ална, категорични са от БСП.

Все повече се увеличава
онлайн заетостта, работата в
платформа, а дигитализацията
води до създаване на нови
професии и друг вид работни
места. Те обаче са незащитени
по отношение на заплащането,
на социални осигуровки и пра-
ва, условия на труд, каза Ди-
митров. В момента работят над
2 хил. платформи и все повече
млади хора продават труда си
без ясни правила, притеснени
са от КНСБ. Очакваме новото
ръководство на БСП да се
обърне със системна грижа към
работещите българи, каза Ди-
митров. Синдикатът е пионер в
поставянето на този проблем и
трябва БСП и КНСБ да поста-
вим този въпрос, каза Нинова.

Едно от най-фрапира-
щите неща в антитерорис-
тичния закон е безгранич-
ната власт, която се дава
в ръцете на МВР и ДАНС
при установяване на кри-
тична ситуация. Това за-
яви членът на ИБ и депу-
тат от БСП ЛЯВА БЪЛГА-
РИЯ Кирил Добрев. Той
подчерта, че всички зна-
ем в каква държава живе-
ем, какво е географското
разположение и кой ко-
мандва ДАНС и МВР. По
думите му това е една без-

Юлия КУЛИНСКА

Първите мерки за запълване на
свободните щатове в армията, които са
от компетенциите на МО, ще станат
факт до няколко седмици, обеща воен-
ният министър Николай Ненчев в отго-
вор на въпрос на депутата от БСП Ангел
Найденов по време на вчерашния пар-
ламентарен контрол.

Бившият военен министър изрази тре-
вога от сегашното състояние на армията
и тенденциите при окомплектоването на
видовете и родовете войски с личен
състав. Той подчерта, че става въпрос за
некомплект от 17% до 27%, а има и данни
за некомплект разделение 40%-50%. Най-
денов припомни и че според командира на
Сухопътните войски ген. Гоцев има меж-
ду 600 и 700 напускащи всяка година. Той
уточни, че при обявения прием за свобод-
ните длъжности и щатове в армията се
оказва, че са по–малко кандидатите, от-

БСП в Шумен ще сезира комисията
за конфликт на интереси заради учас-
тието на общинския съветник Димитър
Александров в комисията за избор на
изпълнител за сметопочистването на
Шумен. Това обяви на пресконферен-
ция общинският лидер на шуменските
социалисти Веселин Пенчев.

Александров е председател на ко-
мисията по екология и съветник от
групата на ГЕРБ. Кметът Любомир
Христов включи гербаджията в комиси-
ята, която проведе процедурата по
избор на новите фирми, които ще
извършват дейността по сметосъбира-
не в Шумен през следващите 12 месе-
ца. Христов се мотивира, че Алексан-
дров е включен като експерт и като

27-годишният Евгени
Крусев е новият замест-
ник-кмет по транспорта в
София, съобщи столична-
та кметица Йорданка
Фандъкова. Крусев ще
заеме мястото на осво-
бодилия поста Любомир
Христов след скандал с
обществена поръчка за
спирки. Христов подаде
оставка след разкритие-
то, че фирма, близка до
депутата от ГЕРБ Ирена
Коцева, е изграждала

КИРИЛ ДОБРЕВ:

Антитерористичният закон дава
безгранична власт на МВР и ДАНС

ОБВИНЯВАТ В КОНФЛИКТ НА
ИНТЕРЕСИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ОТ ГЕРБ В ШУМЕН

Ненчев обеща на Найденов мерки
за запълване на недостига на военни

27-ГОДИШЕН Е НОВИЯТ ЗАМ.-КМЕТ
ПО ТРАНСПОРТА В СОФИЯ

председател на екокомисията към об-
щинския съвет.

Димитър Александров е собственик
на една от големите шуменски фирми,
занимаващи се с търговия на горива.
На брифинг, на който спечелилите “РТК”
и “Екомакс” бяха представени пред ме-
диите, от “Екомакс” признаха, че из-
ползват услугите на фирмата на Алек-
сандров. Те обаче се оправдаха, че не
познават Александров и че не са зна-
ели, че той е общински съветник.

Лидерът на БСП в Шумен уточни, че
около една трета от разходите за сме-
топочистването са за горива. Пенчев
изчисли, че за следващата година две-
те фирми ще похарчат около 1 млн. лв.
за това.

гранична власт, която се
дава на премиера Бойко
Борисов, още повече, ко-
гато се има предвид “обос-
нованото предположение”,
записано в предлагания от
властимащите закон. Доб-
рев предупреди, че из-
ползвайки израза “обосно-
вано предположение”, мо-
гат да ограничат човешки-
те права на всеки един
гражданин, могат да му
ликвидират бизнеса и да
го направят просто един
биологичен индивид без

всякакви права. И ние да-
ваме права на тези две
служби, които са пълни със
скандали, да ограничават
моите права на български
гражданин, а самите служ-
би се ползват с доверие
под 10%, заяви социа-
листът.

Добрев коментира, че
най-голямата заплаха в
момента е икономическо-
то положение, в което се
намират гражданите вече
години наред, а именно
безпаричието.

колкото обявените места.
Вътрешноведомствените мерки на

МО включват промяна на начина на
заплащане, подобряване на условията
на труд, по-добра подготовка и адапти-
ране на обучението във военните учебни
заведения, подчерта Ненчев. Предвиж-
да се също получаване на 20 брутни
заплати при пенсиониране и платеният
отпуск да е 40 дни. Ненчев призна, че
недостигът на военни води до претовар-
ване на хората, създаване на напреже-
ние и чувство на несигурност сред тях.

“С оглед на ситуацията в Турция и
извънредното положение има напреже-
ние в някои райони на страната. Взема-
ме изключително превантивни мерки”,
обяви военният министър по-късно пред
журналисти. При необходимост имам
готовност да изпратя многократно по-
вече военнослужещи от тези, които в
момента са на българо-турската грани-
ца, уточни Ненчев.

спирки в града. Коцева
напусна парламента, а
веднага след нея подаде
оставка и цялото ръко-
водство на Центъра за
градска мобилност. В
момента тече конкурс за
ново ръководство на об-
щинското дружество, ко-
ето отговаря за градския
транспорт.

Евгени Крусев от 5
години работи в Столич-
ната община като експерт,
посочи Фандъкова. “Млад

човек, който към момента
е работил по проекти към
Столичната община. Той
ръководеше екипа, който
е изработил проекта за
градска мобилност, който
ще бъде представен ско-
ро”, заяви градоначал-
никът. Крусев коментира,
че се надява да оправдае
очакванията към него, “за
да превърнем транспорта
от сектор с проблеми в
такъв, който да отговаря
на нуждите на хората”.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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С
След като миналата

седмица 4 граждански
организации се обявиха
против проекта за нов
правилник на Фонда за
лечение на деца, тъй като
според тях той не облек-
чава процедурите по одо-
бряване на нуждаещите
се от финансиране малки
пациенти, а ги усложня-
ва, вчера и Националната
мрежа за децата излезе
със свое становище. “Из-
разяваме и нашето без-

Районната прокуратура в
Казанлък внесе в съда обвини-
телен акт срещу 45-годишната
Надежда В. и 43-годишният
Мехмед М. за заблудата, че
развалят магия срещу парична
облага.

Надежда и Мехмед са пре-
дадени на съд за това, че от 8
октомври до 14 октомври 2014
г. и на 3 ноември 2014 г. в село
Габарево, община Павел баня,
на два пъти са заблудили 63-
годишната Е.В., че ще разре-
шат проблемите със сина й и
ще развалят направените ма-
гии на дъщеря й, зет й и внуци-
те. През това време двамата са
взели от жената 5920 лева.
Началото на измамата започва
през септември 2014 г., когато
Е.В. прочела обява във вестник

Надежда УШЕВА

Да се направи структурна реформа - да има
един общ орган, който да регулира спазването
на авторските права, предлага “Музикаутор”,
който проведе семинар за журналисти на тема
“Авторско право. Творчески индустрии. Иконо-
мика и имидж - проблеми и перспективи в
България” във Велико Търново. Създаването на
механизъм за превантивност на музикалния
лиценз би облекчило много работата по съблю-
даването на коректността на ползвателите на
творчески продукти, категорични са участници-
те във форума. Сред тях бяха Ясен Козев,
председател на УС на “Музикаутор”, Иван Ди-
митров, изпълнителен директор на “Музикау-
тор”, Момчил Даскалов, мениджър “Публично
изпълнение” на сдружението,  който говори за
музиката като собственост и като продукт, Доно
Цветков, авторът на “Ало, ало, Слънчице!”.

Отделен зам.-министър да има за въпроси-
те, свързани с авторското право, предложи

Димитрова и синът й Константин спечелиха дело за нарушено
право на собственост в Страсбург, но тогава им беше присъдено
обезщетение само за неимуществени вреди и за такси и раз-
носки от общо 15 150 евро. Съдът в Страсбург даде срок на
държавата и вдовицата да се споразумеят за компенсацията за
имуществените вреди, които са й причинени с конфискацията на
имущество на семейството по реда на отменения вече Закон за
собствеността на гражданите. Оказа се, че такова споразуме-
ние не е постигнато.

При подаването на жалбата си в Страсбург Димитрова е
представила оценка на отнетото имущество, а правителството
не я е оспорило. По-късно представителите на държавата са
заявили, че претенциите й са прекомерни и са настояли пред
ЕСПЧ тя да получи минимално обезщетение. Вдовицата е насто-
яла имотите да не й бъдат връщани, а да получи парично
обезщетение, защото, откакто не са нейни, за тях не са пола-
гани необходимите грижи и са в лошо състояние.

Полицията трудно би
могла да контролира мяр-
ката за неотклонение “до-
машен арест” в ромската
махала в Пазарджик и
затова освободените от
ареста подсъдими за про-
повядване на радикален
ислям трябва да се
върнат зад решетките.

НПО се притеснява
от промените във фонда
за лечение на деца
На практика се създават предпоставки за безконтролно
забавяне на преписките, а от там и на лечението

ПРОКУРАТУРАТА ОБЖАЛВА ДОМАШНИЯ АРЕСТ НА ИМАМИТЕ,
МВР НЯМАЛО КАК ДА ГИ КОНТРОЛИРА

покойство за противоре-
чието в целите, които
стоят зад промените, и
настояваме МЗ ясно да
изрази позиция дали цел-
та е “гарантиране на
достъпа на българските
деца до навременна диа-
гностика и лечение в стра-
ната и чужбина”, както е
посочено в мотивите, или
основната цел е спестя-
ване на средства от лече-
ние в чужбина чрез стес-
няване на външната екс-

пертиза и възможности-
те за забавяния”, пише в
становището на органи-
зацията.

Предложените проме-
ни не доказват, че ще
направят достъпа до ле-
чение на децата по-ефек-
тивен и бърз, а и липсват
анализи за ефикасността
на предложените мерки,
смятат от НМД. Проектът
предвижда нови заинте-
ресовани страни, които
биха могли да повлияят

върху вземането на ре-
шения за лечение на деца
- лекарски консилиуми,
клинични комисии, а в
същото време няма сро-
кове за произнасяне на
комисиите и консилиуми-
те. Освен това се изиск-
ва родителите да пред-
ставят нови медицински
документи за състояние-
то на децата си, което
може да забави достъпа
до лечение. По-рано дру-
ги организации заявиха,

че формално срокът за
приключване на всяка
преписка се скъсява с 6
дни, но на практика се
създават предпоставки
за безконтролно забавя-
не чрез новите звена,
чрез “резолюция на ди-
ректора на фонда”.

От НМД са категорич-
ни, че новите правила не
осигуряват достатъчно
ясни и прозрачни меха-
низми за съкращаване на
срока за вземане на ре-
шения за лечение на деца
и не предлага повече ефек-
тивност и ефикасност при
разходване на средства-

та. По тази причина от
НМД се присъединяват
към други организации и
искат да бъде оттеглен
проектът в настоящия му
вид и да бъде създадена
нова работна група.

Друг аргумент срещу
новия правилник е оста-
ваната под въпрос и не-
регламентираната въз-
можност български лека-
ри да придружават при
необходимост деца за
лечение в чужбина, така
че да бъде гарантирано
безопасното транспорти-
ране на най-тежко болни-
те пациенти.

Вдовицата на Самоковеца
осъди България за
още 430 хил. евро

Прокуратурата обвини
двама за черна магия

за ясновидка, която уж разва-
ля магии и въздейства енергий-
но от разстояние. Жената позвъ-
нила на посочения в обявата
телефон и при разговора била
убедена, че по този начин щели
да бъдат решени проблемите в
семейството й. Възрастната
жена на два пъти изпращала
исканите от обвиняемите пари.

Жената така била подведе-
на, че освен да се обажда на
Надежда, трябвало да звъни и
на Мехмед М. Двамата я убеж-
давали, че проблемите в се-
мейството й са големи и за да
й се помогне следва да се
предприемат нови ритуали по
разваляне на магии, в проти-
вен случай близките й ще
умрат. Целта на обвиняемите
била да получат парични суми.

БББББ
ългария трябва да плати 429 810 евро на вдовицата на
Константин Димитров-Самоковеца, който бе убит през
2003 г. в Амстердам. Това гласи решение на Европейски-
ят съд за правата на човека. През март м.г. Ангелина

Васил Василев бивш зам.-министър на култура-
та и директор на Драматично-кукления театър
“Иван Радоев” в Плевен. Според него трябва да
бъде наказан всеки, който използва труда на
друг и се опитва да спечели от него. Санкциите
при неспазване на правилата са от 2 хил. до 20
хил. лева, припомнят от “Музикаутор”. По думи-
те на Ясен Козев е необходимо да се включат
и общините при извършването на проверките,
а не да има контрол само от Министерството на
културата. Външната среда продължава да бъде
неблагоприятна за реализацията на авторските
права. Основната институция, ангажирана с
контрола по спазването  им, е МК, но то е все
още изключително пасивно, изтъкна изпълни-
телният директор Иван Димитров. Липсва изра-
зена адекватна позиция по отношение на масо-
вите нарушения при провеждане на концерти в
страната. Блокира се дебатът за промяна на чл.
26 от ЗАПСП, чиято работеща дефиниция би
увеличила значително приходите за правоноси-
телите, допълни Иван Димитров.

„Музикаутор” настоява за механизъм
на превантивност на авторските права

Снимка БГНЕС

Малка
градинска

библиотека се
появи в

детски кът
във Варна.

Всеки може да
вземе и

прочете
книжка и

после да я
върне или да
остави друга

по избор

Това е един от мотивите,
с които Окръжната про-
куратура в Пазарджик
протестира определение-
то на съда от миналата
седмица, с което 7 подсъ-
дими по делото за “ради-
кален ислям” бяха пусна-
ти под “домашен арест”,
съобщи “Правен свят”. С

по-леки мерки са Ангел
Симов-Айри, Светослав
Манчев-Зекерия, Ерджан
Смаил, Рангел Илиев-
Малкия Ремзи, Алек-
сандър Иванов-Банго, Ор-
хан Бързак и Ненко Ще-
рев-Яшко. Те са обвине-
ни в проповядване на ом-
раза на религиозна осно-

ва и пропаганда на война.
Според прокуратурата за
всички има реална опас-
ност да се укрият, тъй
като често пътуват зад
граница и имат познанст-
ва и връзки в Австрия и
Германия.

Прокуратурата посоч-
ва, че подсъдимите

продължават да посеща-
ват ислямски сайтове
дори от затвора, по дело-
то са представени справ-
ки и от ДАНС. В иззетите
от задържаните при
претърсванията в килии-
те мобилни телефони има-
ло джихадистки снимки,
както и данни за посеще-

ние на сайтове и видео-
канали, пропагандиращи
идеите на ислямски бой-
ци и идеолози, посочиха
от прокуратурата.

Преди година на съд
бяха пратени 14 души за
проповядване на радика-
лен ислям и пропаганда
за война.
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Текущото оценяване в училище (из-

питването) за през всеки срок може да
е само два пъти, ако предметът се изу-
чава с до 2 часа седмично, а учителят
по всеки предмет решава сам дали да
изпитва повече пъти. При предмети с до
3,5 часа седмично изпитванията са поне
три, а при тези с 4 и повече часа мини-
мум 4. Може да се правят до две класни
работи на седмица в два слети часа, но
само по български, математика и чужди
езици, а по всички предмети има кон-
тролни работи. Това е записано в проек-
та за Държавен стандарт за оценяване
на резултатите от обучението на учени-
ците, който бе представен вчера от зам.-
министър Диян Стаматов. Това е един от
19-те стандарта, които МОН трябва да
изготви към новия Закон за предучи-
лищното и училищното образование,
влизащ в сила от 1 август.

 До IV клас няма да се пишат оцен-
ки, а учителите ще поставят думички като
“Браво!” или “Работи още” и пчелички,
слънца, борчета и други символи, които
се посочват в заповед на директора след
решение на Педагогическия съвет - за
определяне на това дали ученикът се
справя отлично, много добре, добре или
слабо. В I клас тази оценка ще е обоб-
щена за годината, а във II и III клас ще
бъде по всеки предмет. От IV до ХIII клас
ще се пишат количествени оценки по
шестобалната система. В VII, ХI и ХII клас
учениците могат да се явят на изпит за
повишаване на годишната си оценка по
предмети, като бележката от изпит е
окончателна и може да се окаже по-
ниска от годишната. Причината в ХI клас
също да има възможност за промяна на
оценката е, че в дипломата за средно
образование се записват оценките само
от втория гимназиален етап - ХI и ХII

Íàìàëÿâàò èçïèòèòå è
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Тестовете след IV и VII клас ще са само по български
и математика, останалите предмети отпадат

Човекът и природата и Човекът и обще-
ството след IV клас, както и всички
предмети, по които досега имаше из-
пити след VII клас. Очевидно и за при-
ема в гимназия в VIII клас ще важат
единствено оценките по БЕЛ и матема-
тика. С това МОН искало да каже, че
това са двата най-важни предмета.
Директорката на дирекция в МОН Евге-
ния Костадинова не можа да отговори
защо МОН премахва изпитите по пред-
мети, при положение, че българските
ученици имат все по-слаби знания.
Според нея всяка година съответният
министър можел да добави “при нужда”
изпит по още някой предмет след IV и
VII клас за съответната учебна година!
Това означава, че всяка година седмо-
класниците може да имат различни из-
пити при външното оценяване и при-
ема в гимназиите. Стандартът допуска
и регионално оценяване - на ученици
от един клас в рамките на една или
няколко области.

УЧИТЕЛЯТ ЩЕ АРГУМЕНТИРА
ПРЕД ЦЕЛИЯ КЛАС ЗАЩО ПИШЕ
ДАДЕНА БЕЛЕЖКА НА УЧЕНИКА

клас. За двойкаджиите поправителните
сесии са през юни и септември, ако и на
тях ученикът изкара някоя двойка, по-
втаря годината. При профилираната под-
готовка се формира годишна оценка по
всеки модул от профилиращия учебен
предмет и годишна оценка по него. В
свидетелството за начално образование
се записват само оценките от IV клас, а
за основно образоване - тези за V,VI и
VII клас. В свидетелството за завършен
първи гимназиален етап до Х клас се
вписват оценките по предмети от VIII до
Х клас.

След трагичните резултати на по-
следните изпити след VII клас МОН е
решило от външното оценяване с тес-
тове след IV и VII клас да отпаднат

МОН подготвя наред-
ба, която ще обясни
какво се случва с
учениците, които тази
есен постъпват в VI и
VII клас, но ще трябва
да завършат основно
образование по новия
закон в VII клас

Когато учителят изпитва текущо дадено дете в час, той е длъжен да обясни
пред целия клас защо му пише дадена оценка, примерно тройка или чети-
ри. За целта в стандарта са описани характеристиките на оценките. Шестица
например означава, че ученикът постига напълно очакваните резултати от
учебните програми. За тройка - че постига само основните очаквани резул-
тати, има сериозни пропуски, усвоил е само някои от новите понятия и пр.
Учителят ще се обяснява пред класа за поставена оценка, за да не оспор-
ват родителите получените оценки, което сега ставало често, каза Стаматов.
Според учители и родители обаче това означава нов удар по авторитета на
педагога пред децата и ново унижение за него.

зпитите при външното оценяване
след V, VII и Х клас, при държав-
ния изпит за професионална ква-
лификация и при матурите след
ХII, както и досега остават в точки.

Но за децата, които в V клас влизат в мате-
матически гимназии и за всички ученици
след VII клас годишните оценки по предме-
тите ще се превръщат също в точки. Балът
за прием ще се формира от точките от из-
питите (тестовете) и от точките от годишни-
те оценки. Ако максималният брой точки в
тестовете след VIII клас е 100, както е сега
и ако годишната оценка на детето е шести-
ца, тя ще носи половината точки - 50. Пети-

С новия училищен закон гим-
назията е разделена на две -
първи етап до Х клас и втори ХI
и ХII клас. Според Държавния
стандарт за организацията на
работата в училище, представен
от МОН миналата седмица, се
оказа, че след Х клас само на
учениците от обединените учи-
лища (I-Х клас) се дава право да
се местят в профилирана или
професионална гимназия. За
учениците от другите видове
училища това не е предвидено,
т.е. т.нар. проходимост на систе-
мата за тях е нарушена. Ако уче-
ник в хуманитарна гимназия на-
пример след Х клас реши да се
откаже от нея и да се премести
да учи професия в някой техни-
кум, той не може да го направи.
Когато обаче се приемаше в НС
спорният нов закон, един от ар-
гументите на авторите за разде-
лянето на гимназията бе именно
това - след първия етап всички
ученици да имат широка възмож-
ност да изберат или променят
избрания профил или професия,
за които са учили дотогава.

Според стандарта от вчера
външното оценяване след Х клас
включва задължително два тес-

Националното външно
оценяване след IV, VII и Х клас
се прави не по-рано от две
седмици преди края на учеб-
ните занятия, а матурите - след
приключване на учебните за-
нятия. Това предвижда стан-
дартът за оценяването. Тъй
като занятията в ХII клас
завършват на 19 май, очевид-
но е, че този стандарт е съоб-

Страница на
Велиана ХРИСТОВА

всички досегашни предмети, остават
единствено български език и литерату-
ра и математика. Отпадат изпитите за

Наредба ще обясни как постъпващите сега в VI и VII клас ще
наваксат материала от цяла година, която изпускат по закон

Резултатите от държавните зрелостни изпити се
трансформират по ECTS скала за оценяване, както
следва:

1. оценка А се поставя при отличен 6,00;
2. оценка В се поставя при отличен 5,50 - 5,99;
3. оценка С се поставя при много добър 4,50 - 5,49;
4. оценка D се поставя при добър 3,50 - 4,49;
5. оценка E се поставя при среден 3,00 - 3,49.

вместо в VIII, както е в
учебния план по
стария закон, по който
са постъпили в прогим-
назията. Проблемът е,
че за тях изчезва
цяла година учебен
материал по всички
предмети, който няма

как да бъде наваксан
без ущърб за децата.
Наредбата ще се
появи скоро, обеща
Евгения Костадинова,
но не отговори на
въпроса защо МОН,
виждайки проблема,
не поиска от парла-

мента елементарна
поправка за тези деца,
които би трябвало да
завършат прогимназия-
та си по стария закон.
Иначе нов учебен план
влиза в сила тази
година единствено за
I и V клас.

ПРИРАВНЯВАНЕ
НА МАТУРИТЕ КЪМ
МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СКАЛИ

С матурите МОН продължава гафовете

Годишните оценки стават точки
при кандидатстване в гимназията

След Х клас ще се местят само
ученици от обединените училища

та - за проверка на грамотността
по четене с разбиране и тест за
проверка на математическата
грамотност. Освен тях училища-
та може да изберат като
задължителни още два теста - за
грамотност в природните науки
и за проверка на обществените
и гражданските компетентности.
Има и вариант обаче тези два
теста да останат като допълни-
телни, заедно с още два - за про-
верка на компетентностите по
чужд език и за компютърна гра-
мотност. Национално външно
оценяване след Х клас и евенту-
ално местене на ученици от обе-
динените към друг вид училища
обаче ще има за пръв път за два-
та випуска, които през 2017 г. ще
завършат VII клас - прогимназия
по новия закон и VIII клас - про-
гимназия по стария закон. Съот-
ветно първи гимназиален етап те
ще завършат през 2020 г. и тога-
ва ще е за пръв път оценяването
след Х клас.

При постъпване в ХI клас в
друго училище поради различ-
ните учебни планове на учили-
щата може да се налага уче-
никът да държи приравнителни
изпити.

разен с другия - за организа-
цията на дейностите, който бе
представен миналата седмица
и който премести матурите на
26 и 29 май 2017 г. - в разгара
на абитуриентските балове.
Няма отговор от МОН защо
матурите не се подчиняват на
общото правило на оценява-
нето - изпитите да са до две
седмици преди края на учеб-

ната година. Нито как е въз-
можно на много ученици да се
наложи да бъдат на абитури-
ентски бал цяла нощ, а на су-
тринта да се явяват на мату-
ра. Общественото обсъждане
на стандарта за оценяване е
до 5 август, посочват от МОН.

цата се приравнява на 39 точки, четворката
- на 26 точки, тройката - на 15 точки. Т.е.
при образуването на бала за кандидатства-
не точките от изпита (теста) ще имат двой-
но по-голяма тежест от точките от годишна-
та оценка, обясни Стаматов.

Държавните зрелостни изпити след ХII
клас ще се изчисляват и в точки, и в оценки
по шестобалната система, а в дипломата за
средно образование ще се записват и двата
вида оценки, добави Евгения Костадинова. От
2022 г. към предметите, по които може да се
държи втората матура по избор, ще се доба-
вят музика, изобразително изкуство, предпри-
емачество и информационни технологии.

И
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“Представители на държавния регу-

латор да говорят колко е велик пазарът
е неприемливо, при положение, че Ко-
мисията за енергийно и водно регули-
ране (КЕВР) стимулира изхранването
на монополните дружества с непазар-
ни мерки”, заяви вчера националният
омбудсман Мая Манолова. Тя бе на дис-
кусия за доклада с анализ и симулация
на енергийната бедност в страната в
централата на КТ “Подкрепа”. Реакци-
ята на Манолова беше в отговор на
изказване на представител на КЕВР,
защитаващ тезата, че либерализация-
та е добър вариант за България и че
пазарът най-добре регулира всичко.

Либерализацията на електоенергий-
ния пазар е нещо, което ни притеснява,
заяви президентът КТ “Подкрепа” Ди-
митър Манолов. Ние не разполагаме с
достатъчно данни за това какво се случ-
ва на пазара на електроенергия, какво

Прокуратурата е подновила
разследването за финансови
злоупотреби при проекта за
АЕЦ “Белене”, съобщи вчера
министърът на енергетиката Те-
менужка Петкова по време на
парламентарния контрол. Бив-
шите директори на НЕК Любо-
мир Велков и Мардик Папазян
отново са разследвани от про-
куратурата за нарушения по ре-
ализацията на строежа на АЕЦ
“Белене”, съобщи по-късно “Ме-
диапул”. Петкова припомни, че

МАЯ МАНОЛОВА:

КЕВР стимулира монополите
с непазарни мерки
Милион и половина българи дават 10% от месечните си доходи за ток, показва анализ
Светла ВАСИЛЕВА е потреблението и при тази неяснота

не е много сигурно доколко анализите,
които правим, са релеванти на ситуа-
цията, каза Манолов. И той, и авторите
на доклада Боян Захариев, Ваня Григо-
рова и Илко Йорданов се оплакаха, че
Националният статистически институт
отказва да предостави данни за потреб-
лението на електричество от домакин-
ствата, позовавайки се на търговската
тайна. Електроразпределителните
предприятия също са отказали на ана-
лизаторите достъп до данните си.

Над 1,5 млн. българи имат разходи
за електроенергия, надхвърлящи 10%
от разполагаемия им месечен доход, а
почти всеки пети беден харчи поне
една пета от доходите си за електриче-
ство, е извод от доклада. Делът на па-
рично бедните и енергийно бедните в
страната са сходни - всеки пети от
българските граждани е в риск от па-
рична или енергийна бедност. Разра-
ботените сценарии показват, че ако в

процеса на либерализация цените на
електроенергията се повишат с 10 про-
цента, при сегашните разчети за ком-
пенсиране на уязвимите потребители,
почти всички парично бедни ще се
окажат и енергийно бедни, каза Боян
Захариев.

Заключението на доклада “Енергий-
ната бедност. България 2016” е, че

предвиденият социален пакет, огласен
от министър Теменужка Петкова през
май, може да компенсира при най-уяз-
вимите потребители увеличение в це-
ната на електроенергията в размер на
5% до 10%, както и че е особено важно
обхватът му да бъде разширен до 21%-
23% от населението. При сегашния си
обхват от около 14% от населението
социалният пакет покрива онази част
от хората, които живеят в дълбока енер-
гийна бедност.

Сред най-засегнатите са бедните
самотни възрастни, домакинствата с
безработни лица, както и бедните се-
мейства с деца. Средното българско
семейство потребява около 330 кВтч
електроенергия средномесечно. В мо-
мента социалният пакет може да ком-
пенсира бедните за не повече от 150
кВтч или за по-малко от половината на
нормалната средна месечна консума-
ция. Подпомагането е в рамките на 30%
от крайната цена на тока.

Прокуратурата подновила разследването за АЕЦ „Белене”

Министърът на транспорта Ивайло
Московски заяви вчера по време на парла-
ментарния контрол, че номинацията на
бившия директор на ДАИ Цветелин Цвета-
нов, който бе арестуван и има повдигнати
няколко обвинения от прокуратурата, е
негова номинация за поста. Никога не съм
заявявал, че Цветанов е чужда номинация,
каза Москвоски в отговор на въпрос на
депутата от БСП проф. Румен Гечев.

“След като дълго време шикалкавехте
пред медиите сега признавате, че вие сте
предложил Цветелин Цветанов за дирек-
тор на ИА “Автомобилна администрация”
(бившето ДАИ). Трябва да си подадете
веднага оставката. Няма друг случай в
Европа с такъв крупен корупционен скан-
дал, при който да не се носи никаква от-
говорност”. заяви Гечев.

Депутатът припомни, че през втората
половина на март по време на съвместна
акция на ГДБОП и ДАНС и под ръковод-
ството на специализираната прокуратура
са били арестувани 18 души служители

Има опасност България да загуби
237 242 399 евро по всички оператив-
ни програми и Програмата за разви-
тие на селските райони за периода
2007-2013 г., според направения реа-
листичен анализ за финансовото
изпълнение до момента. Това обявява
заместник министър-председател и
министър по европейските фондове
Томислав Дончев в писмен отговор до
депутата Слави Бинев, предаде
bdnker.bg. Дончев пояснява, че средст-
вата представляват 2,5% от общия
бюджет на програмите, допълвайки, че
основните причини, които могат дове-
дат до риск от загуба на средства, са
свързани с недостатъчното реалистич-

ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е
открила никакви причини за хранително отравяне на семейст-
вото от София, което се оплака от здравословни проблеми
след консумация на култивирани гъби, купени от веригата
“Кауфланд”. Това показват изследванията, направени от

агенцията. В гъбите не е открито съдържание на атропин, за което
съобщиха от болничните заведения при изследването на пациентите.
Изследвани са общо 8 проби в лаборатория в Европейския съюз за
наличие на алкалоида, в това число една проба гъби от търговския
обект на веригата в София, проба от гъби, взета от централния склад
на веригата и на гъби, взети от препакетиращото предприятие. Изслед-
вана е и проба от гъби, взета от дома на пострадалото семейство,
проба от готовото ястие - яхния със заешко, което са консумирали
хората, както и проба от брашното, черния и червения пипер, използва-
ни за приготвянето й.
Всички проби са отрицателни за наличие на алкалоида, което дава
основания на БАБХ да счита, че в случая не става въпрос за храни-
телно отравяне, посочват оттам. Междувременно на “Кауфланд” беше
забранено да продава наличните в магазините му гъби. Тогава от
веригата обясниха, че от няколко години внасят въпросните гъби от
производител от Полша и досега не е имало никакъв проблем с тях.

Московски сам бил предложил
бившия шеф на ДАИ за поста

през 2012 г. звеното за проти-
водействие на финансовите и
данъчни измами на Софийска-
та градска прокуратура започ-
на производство за престъпле-
ния и вреди в особено големи
размери. През март миналата
година енергийното министер-
ство е получило постановление
на прокуратурата, че производ-
ството е прекратено заради
липса на престъпление. НЕК,
министерството и БЕХ са об-
жалвали и постановлението е

отменено месец по-късно. Така
се е стигнало до започването и
на ново разследване. Петкова
каза, че Държавната финансо-
ва инспекция е открила тежки
нарушения при проверките на
проекта - и при разходването
на бюджета, и при обществени-
те поръчки, заради които беше
стартирано и разследването за
злоупотреби.

Що се отнася до бъдещето
на проекта АЕЦ “Белене”, тя
призова да се мобилизира екс-

пертният потенциал, за да се
избере най-доброто решение
за България. Крайната цена на
проекта е почти 10,5 млрд. евро
и НЕК не може да си позволи
да влезе в такава инвестиция.

Има интерес от няколко чуж-
ди компании към АЕЦ “Белене”,
колко е сериозен ми е трудно
да коментирам. Към момента
има заявени намерения, каза
вчера вицепремиерът Томислав
Дончев. Ако се появи инвести-
тор - добре, ако не - единстве-

ният вариант остава препро-
дажба, добави Томислав Дон-
чев. Хубавото е, че имаме ал-
тернативи - или се намира ин-
веститор, който да гради ядре-
ното съоръжение за негова
сметка, или се търси вариант за
препродажба, каза Дончев.
Преди да замине за Иран, пре-
миерът Бойко Борисов заяви:
“Ако не успеем с никой вари-
ант, ще вляза в НС и ще кажа:
колеги трябва да падне мора-
ториумът и трябва да строим”.

Има опасност да загубим над
237 млн. лева по европрограмите

но планиране на проектите, което
води до забавяне на изпълнението и
съответно разходването на средства-
та. Сред другите причини са дългата
подготовка на големите инфраструктур-
ни проекти и продължителни разре-
шителни, както и отчуждителни про-
цедури, забавянето на сключването на
договори в някои сфери и незавърши-
ли структурни реформи. Не на послед-
но място Дончев отбеляза незадово-
лителното качество на физическото
изпълнение, водещо до забавяне на
верификацията. Министърът опровер-
гава тезата, че загубата на средствата
се дължи на пропуски в системата за
управление и контрол.

ПЕЧУРКИТЕ ОТ „КАУФЛАНД”
СЕ ОКАЗАХА БЕЗВРЕДНИ

на ИА “Автомобилна администрация” - в
това число директорът на агенцията Цве-
телин Цветанов. Гечев обясни, че по дан-
ни на разследващите органи действията
на групата са се разпростирали в няколко
посоки - от събиране на такса “спокойст-
вие” от различни автомобилни превозва-
чи до нерегламентирано издаване на раз-
решения за управление на моторни пре-
возни средства за всички категории, вклю-
чително и тези за превоз на опасни това-
ри, където цената е била 3000 лв. на ли-
ценз. Гечев подчерта, че според разслед-
ващите органи Цветанов е ръководител
на престъпна група за рекет  и трупане на
подкупи в огромни размери.

Румен Гечев припомни, че предишни-
ят шеф на агенцията Валентин Божков
също е бил назначение на Московски и
също е бил “клиент” на специализираните
органи. “В такъв случай третото ваше на-
значение е добре направо да се предаде
в най-близкото поделение на МВР, преди
да е уличено в корупция”, заяви Гечев.
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Бившият политически
водач на босненските
сърби Радован Караджич
е подал вчера молба за об-
жалване на своята 40-го-
дишна присъда за геноцид,
обвинявайки съдиите на
ООН, че го подлагат на
политически процес. Кара-
джич, който обжалва по 50
основания, “е обект на по-
литически процес, който
просто е създаден, за да
потвърди неговото демони-
зиране и това на боснен-
ските сърби”, заяви него-
вият адвокат Питър Ро-
бинсън в изявление.

През март т. г. Трибу-
налът за престъпления в
бивша Югославия призна
71-годишния Караджич за

Роднини на пътници от изчезналия на 8 март 2014 г. самолет
на Малайзийските авиолинии с 239 души на борда настояха да не бъде прекратявано

издирването. В Путраджая, до Куала Лумпур, се проведе среща на транспортните министри
на Малайзия, Китай и Австралия, на която бе съобщено, че операцията

по претърсване на 120 хил. кв. км в южната акватория на Индийския океан се преустановява

Коментар на стр. 12

Тайно, но не решаващо гласуване в
Съвета за сигурност на ООН даде 9
положителни гласа за Ирина Бокова.
Бившият премиер на Португалия Анто-
ниу Гутериш поведе в надпреварата за
нов генерален секретар на ООН след
първия кръг от гласуване, който се про-
веде в Съвета за сигурност на ООН,
съобщиха дипломатически източници.
Веднага след него на второ място се
нареди бившият президент на Слове-
ния Данило Тюрк.

15-те постоянни представители на
страните в Съвета разполагат с бюле-

СЛЕД ПЪРВОТО ГЛАСУВАНЕ БОКОВА
Е СРЕД ФАВОРИТИТЕ ЗА ООН

тини за всеки кандидат с графи за оцен-
ка “подкрепен”, “неподкрепен”, “без
мнение”.

Гутериш е показал най-добър резул-
тат с 12 оценки “подкрепен”, а Тюрк с
11. Бившият словенски премиер е полу-
чил и две оценки “неподкрепен”. След-
ва Бокова с 9 “подкрепен”. Също толко-
ва получиха и Сърджан Керим от Маке-
дония и бившият външен министър на
Сърбия Вук Йеремич. Веднага след тях
с осем положителни гласа е Хелън
Кларк, която е бивш премиер на Нова
Зеландия.

Очаква се съвсем скоро, най-веро-
ятно още следващата седмица, члено-
вете на Съвета да се срещнат отново,
за да проведат втория кръг от гласува-
нето.

Българката Ирина Бокова и сегашен
генерален директор на ЮНЕСКО (Ор-
ганизацията на ООН за образование,
наука и култура) изглежда големият
фаворит. Кандидатката извежда напред
своя опит и международна известност,
коментира междувременно “Фигаро”.

Караджич обжалва
присъдата си
Осъденият за геноцид лидер на босненските сърби
е обект на политически процес, твърди адвокатът му

виновен заради клането в
Сребреница от 1995 г. и
девет други обвинения в
убийство, преследване и
взимане на заложници по
време на босненския кон-
фликт.

При клането в Сребре-
ница 8000 мюсюлмани
мъже и момчета са убити,
а телата им са хвърлени в
общи гробове. Това е и
най-кървавото масово
убийство в Европа от Вто-
рата световна война насам.

Четейки на глас присъ-
дата, съдия О Гон Куон за-
яви, че е ясно, че Карад-
жич е “на върха на” ръко-
водството на босненските
сърби. Той също така носи
“индивидуална наказател-

на отговорност” за убийст-
ва, преследвания и взима-
не на заложници сред ми-
ротворците на ООН.

Дългогодишен беглец
от правосъдието, преди да
бъде арестуван в Белград
през 2008 г., Караджич
беше признат за виновен
и по обвинения, че носи
отговорност за 44-месеч-
ната обсада на Сараево,
при която 10 000 цивилни
умират.

Бившият лидер на бос-
ненските сърби беше об-
винен общо по 11 обвине-
ния за военни престъпле-
ния, престъпления срещу
човечеството и геноцид по
време на войните в бивша
Югославия през 90-те го-

дини. Караджич беше оп-
равдан само по едно обви-
нение - за геноцид по вре-
ме на етническо прочист-
ване.

Според адвоката на Ка-
раджич обаче той не е по-
лучил справедлив процес.
“Д-р Караджич чувства, че
е осъден по подразбира-
не, а не заради доказател-
ства, и ще обжалва присъ-
дата”, твърди Питър Ро-
бинсън.

“Прекарвайки осем го-
дини в затвор на ООН и
преминавайки през петго-
дишен процес... Караджич
е убеден, че международ-
ното правосъдие е прова-
лен проект”, посочи още
Робинсън.

Снимки БГНЕС

Атина премахва
изборния бонус

Гърците ще гласуват по про-
стата избирателна система на
по-следващите парламентарни
избори, реши парламентът в Ати-
на. Досега партията, спечелила
най-много гласове на парламен-
тарни избори, получаваше бонус
от 50 депутатски мандата в 300-
местния парламент. Промените
предвиждат и намаляване на ми-
нималната възраст за гласуване
на 17 години.

Полският сейм
обяви за геноцид
избиването на
поляци от украинци

Долната камара на полския
парламент (Сейм) призна за ге-
ноцид масовото изтребване на
поляци от Организацията на ук-
раинските националисти (ОУН)
и Украинската въстаническа ар-
мия (УВА) във Волинска област
по време на Втората световна
война. В подкрепа на това реше-
ние застанаха 432 депутати, 10
се въздържаха, а нито един не
гласува против. Текстът посоч-
ва, че в резултат на масовото
избиване в периода 1943-1945 г.
са убити 100 000 души.

Съдят Лагард
за „Тапи”

Френски съд взе решение
изпълнителният директор на
Международния валутен фонд
Кристин Лагард да бъде съдена
заради аферата “Тапи”, в рамки-
те на която френската държава
плаща голяма сума компенсации
на бизнесмена Бернар Тапи. Офи-
циалното разследване срещу Ла-
гард започна през 2014 г. по об-
винения в проявена небрежност
в рамките на мащабен скандал, в
който бизнесменът Тапи обвини
друга банка в измама при продаж-
бата на компанията “Адидас” през
90-те години.

Френският президент Франсоа Оланд
информирал палестинския лидер Махмуд

Аббас в Париж, че държавата му е
отдадена на водещата си международна

роля да помогне за осигуряването на
мир между Израел и палестинците
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Бившият италиански
премиер Джулиано Ама-
то твърди, че Великобри-
тания трябва да загуби,
когато става дума за
финанси - така британци-
те са принудени да оста-
нат в рамките на един-
ния пазар. На прескон-
ференция в Рим Амато
заяви, цитиран от “Екс-
прес”, че той вкарал кла-
узата за излизане специ-
ално, за да предотврати
британците да се оплак-
ват, че няма ясно очер-
тан официален начин за

Чл. 50 бил създаден
като предпазна клауза

Той бил проектиран никога да не се използва,
твърди Джулиано Амато, един от създателите му

тях да излязат от съюза.
“Аз написах чл.50,

така че го познавам до-
бре”, допълни Джулиано
Амато.

Намерението му било
този член да бъде кла-
сическа предпазна пре-
града, но никога да не
се използва. “Това е като
да имаш пожарогасител,
но никога да не трябва
да го използваш. Вместо
това пожарът се случи.
Когато става въпрос за
икономика, те трябва да
загубят”, коментира ав-

торът на чл.50 от Лиса-
бонския договор.

Италианецът вярва,
че е трудно за британци-
те да търгуват извън ре-
жима, определен от бло-
ка, те могат да обмислят
изоставането на най-го-
лямата търговска зона в
света.

На референдума на
23 юни Великобритания
гласува за излизане от
Европейския съюз. За да
се случи това, Лондон
трябва да задейства
член 50 от Лисабонския

договор, с който старти-
ра двегодишен процес
за официално излизане
от 28-членния блок.

Амато е бил премиер
на Италия в периода
1992-1993 г. и след това
отново в периода 2000-
2001 година. Той участ-
ва в изготвянето на Ли-
сабонския договор, чия-
то цел бе да замени
първоначалния проект
на Европейска конститу-
ция.

Амато заяви, че така
нареченото гласуване за
“Брекзит” е “бедствие” и
призова европейските
лидери да не следват
примера на Дейвид Ка-
мерън, който свика ре-
ферендума.

“Ако друг лидер е
безумен като Камерън
да предложи референ-
дум за членството в Ев-
ропейския съюз, напри-
мер Холандия или Авст-
рия, има риск, те да мо-
гат да гласуват за изли-
зане”, подчерта експре-
миерът на Италия. Той е
категоричен, че ЕС
трябва да бъде особено
твърд в разговорите за
“Брезкит”.

“Не давайте за Ве-
ликобритания възмож-
ност да мисли, че
“Брекзит” е по-добър
начин за правене на
това, което те винаги са

правили -  вземайки
това, което им е удобно
в ЕС, и отказване от
това, което не им харе-
сва. “Брекзит” е общо
отказване. Те знаят това
много добре”, допълва
Джулиано Амато.

Макар Великобрита-
ния да не бърза да за-
почне официалната про-
цедура за “развод” с ЕС,
първите последствия за
близкия съсед на Обеди-
неното кралство - Ирлан-
дия, се усещат още сега,
пише в. “Комерсант”. В
Дъблин са се възобнови-
ли дебатите за това, че в
бъдеще островът може
да стане единен, за та-
кава възможност намек-
на ирландският ми-
н и с т ъ р - п р е д с е д а т е л
Енда Кени. Всъщност
става дума за дългосроч-
на перспектива.

Посещението на
френския президент
Франсоа Оланд в
Дъблин щеше да бъде
обикновена визита на
европейски лидер, ако
не бяха историческите
събития от британския
вот за “Брекзит”. Тема-
та за напускането на
ЕС от Великобритания
и възможните последст-
вия беше в центъра на
преговорите между
френския лидер и него-
вия колега Малкълм

Хигинс и премиера
Енда Кени. В съвместно
заявление Оланд и
Кени утвърдиха, че
колкото по-рано започ-
нат преговорите за на-
пускането на Велико-
британия и колкото по-
кратки бъдат, толкова
по-добре ще бъде за
всички.

За Дъблин от ключо-
во значение се оказа
заявлението на френ-
ския държавен глава,
че по време на прего-
ворите за “Брекзит” по-
дробно трябва да се
разгледа “особената
ситуация с Ирландия”. В
частност трябва да се
обсъди бъдещата един-
на зона на предвижва-
не и все още откритата
граница между двете
части на острова.

В Париж френският
президент Франсоа
Оланд, който се срещ-
на с новия британски
премиер Мей, заяви, че
не бива да има никакви
предварителни прего-
вори с Великобритания,
преди тя да подаде
официално молба за
излизане от ЕС. Той
предупреди Лондон да
спазва четирите основ-
ни свободи на съюза,
ако иска да има достъп
до единния пазар.

Европейският съюз из-
рази “загрижеността” си
във връзка с решението
на Анкара и призова стра-
ната да уважава правата
на човека и върховенст-
вото на закона. Върховни-
ят представител на блока
по въпросите на външни-
те работи и сигурността
Федерика Могерини
изтъкна, че извънредните
мерки идват в момент
след скорошните непри-
емливи решения за обра-
зователната система,
съдебната власт и медии-
те. Затова ЕС призовава
към върховенство на за-
кона и спазване на пра-
вата на човека и основни-
те свободи.

Прессекретарят на
президента на Турция
Ибрахим Калън отговори,
че извънредното положе-
ние ще се поддържа в
рамките на правовите

Евросъюзът предпазливо порица
Турция, смъртното наказание не
се решава от ЕС, отсече Анкара

норми и няма да повлияе
на начина на живот на
хората. По думите му
всички са осъдили теро-
ристичен акт в Париж,
след който във Франция
беше въведено извънред-
но положение, но никой
не е обвинил Франция за
нарушаване на правата на
човека.

В същото време гене-
ралният секретар на ор-
ганизацията Съвет на Ев-
ропа Турбьорн Ягланд е
получил уведомление от
турските власти за наме-
рението им в страната да
бъде спряно действието
на Европейската конвен-
ция по правата на човека.
Това ще трае, докато е в
сила извънредното поло-
жение в Турция. Това се
казва в заявление на сай-
та на организацията, пуб-
ликувано в четвъртък.

Скоро след обявяване-

то на извънредното поло-
жение в Анкара бе заст-
релян шофьор, който не
се подчинил на заповед
за проверка.

Междувременно тур-
ският министър на пра-
восъдието заяви, че
въпросът дали Турция ще
върне смъртното наказа-
ние ще бъде решен спо-
ред правните съображе-
ния, а не според това,
което иска Европейският
съюз.

ЕС ще продължи да
работи по споразумение-
то за безвизов режим с
Турция независимо от
решението на Анкара да
замрази действието на
Европейската конвенция
за правата на човека. Това
заяви в същото време го-
ворителят на Еврокомиси-
ята Маргаритис Схинас,
цитиран от информацион-
ните агенции.

Министерството на образованието
на Турция закрива 1669 учебни заве-
дения в цялата страна заради връзки с
опозиционния проповедник Фетхуллах
Гюлен, съобщава Газета.ру.

Ще бъдат затворени 936 частни
училища, 449 студентски общежития и
284 други частни учебни заведения.
Министерството на образованието
вече е спуснало съответните инструк-

ЗАКРИВАТ 1700 УЧИЛИЩА
ЗА ВРЪЗКА С ГЮЛЕН

ции. По-рано бе съобщено за закрива-
нето на 626 учебни заведения.

В същото време стана ясно, че след
опита за преврат турските власти са
анулирали близо 11 хиляди паспорти.

В Истанбул пък се извършват оби-
ски в офиса на голяма турска юриди-
ческа кантора по подозрения за
връзки с Фетхуллах Гюлен, съобщи
“Хюриет”.

Президентът Реджеп Тайип Ердо-
ган е изпратил ново текстово съобще-
ние до всички турци. “Не се отказвайте
от съпротивата за вашата държава,
земя и флаг”, се казва в съобщението,
пратено до 68 млн. души. За изпраща-
нето на подобен смс се съобщаваше и

ЕРДОГАН С НОВ СМС ДО ТУРЦИТЕЕРДОГАН С НОВ СМС ДО ТУРЦИТЕЕРДОГАН С НОВ СМС ДО ТУРЦИТЕЕРДОГАН С НОВ СМС ДО ТУРЦИТЕЕРДОГАН С НОВ СМС ДО ТУРЦИТЕ
в деня след опита за преврат.

В интервю за Ройтерс турският пре-
зидент призна за значителни пропуски в
работата на разузнаването и обеща
бързо да преструктурира въоръжените
сили. По думите му е възможно скоро да
бъде направен нов опит за преврат.

мериканизмът ще бъде в основата на предизборната платформа
на Републиканската партия. Това заяви кандидатът за президент
на САЩ от Републиканската партия Доналд Тръмп в края на
националния конгрес на партията в Кливланд, щата Охайо.
“Разликата между нашия план и този на опонентите ни, е че ще
поставим Америка на първо място. Нашето кредо ще бъде:
американизъм, не глобализъм”, обясни Тръмп, след като офици-
ално прие да се кандидатира за президент от Демократическата
партия. Той обеща да възстанови закона и реда в страната.

ТРЪМП ЗАЛАГА
НА АМЕРИКАНИЗЪМ,
НЕ ГЛОБАЛИЗЪМ

А
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Отритнати от обществото и без особена перспектива за бъдещето, младежите
от периферните райони на Франция са лесна плячка на радикални настроения
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Социалната
периферия на
Франция
В северната и южната част на
страната живеят най-големите
жертви на френската глобализация

Керстен КНИП

Те са отритнати от общест-
вото и без особени перспекти-
ви за бъдещето. И почти са
загубили надежда, че могат
да водят по-добър и безгри-
жен живот. Чувстват се изоста-
вени от политиката и полити-
ците, повечето от които изоб-
що не се интересуват от съдби-
те им. Оставени единствено на
мизерни социални помощи,
обеднели и разочаровани, те
отдавна са спрели да вярват
на държавата, чиито официал-
ни представители според тях
не защитават интересите им,
а по-скоро се гаврят с тях. Така
в живота им се промъква една
злоба, която заплашва всеки
момент да избухне и да осво-
боди цялото натрупано напре-
жение. Много от тях се ради-
кализират и е въпрос само на
време имената им да се про-
чуят в твърде печален кон-
текст.

Това тъжно развитие опис-
ва френският социален гео-
граф Кристоф Гюйю в книгата
си “Периферна Франция”. В
нея той твърди, че географска-
та периферия на страната е и
социална периферия. Който

иска да разбере причините за
сегашната криза в страната,
трябва да отправи поглед към
деиндустриализираните райо-
ни в Северна и Южна Фран-
ция. Там живеят най-големите
жертви на френската глобали-
зация, твърди авторът.

Отритнатите

Книгата на Кристоф Гюйю
разбуни духовете във Фран-
ция, защото авторът потърси
корените на сегашните про-
блеми не в предградията на
големите френски градове.
Особено след няколкоседмич-
ните протести и размирици
през есента на 2005 година
много французи виждаха имен-
но в тези занемарени градски
райони източника на злото.
Това е напълно погрешно,
твърди Гюйю. Според него хо-
рата от градските гета имат
много повече възможности за
развитие и успех, отколкото се
предполага. Освен това, аргу-
ментира се авторът, хората в
тези райони не остават в тях
за цял живот - за много от тях
те са само временна спирка.

Подобна възможност обик-
новено нямат хората от гео-
графската периферия на стра-
ната, които твърде често се ра-
дикализират. В крайните реги-
они те са почти лишени от
шансове за работа. Гневът им

обикновено се излива в някак-
ва проблематична политичес-
ка форма - те или изобщо не
ходят на избори, или гласуват
само за дяснорадикалния “На-
ционален фронт”.

Само едно нещо тези отча-
яни хора от географската пе-
риферия все още не са започ-
нали да правят: да извършват
атентати срещу своите съна-
родници. За разлика от френ-
ските джихадисти, те се
държат цивилизовано. А това
означава, че трябва да се вни-
мава с обясненията за наси-
лието.

Култура на омразата

Бедността и безперспек-
тивността наистина играят
важна роля, но не са единст-
вените фактори. Френският
социолог от ирански произход
Фархад Хосрокхавар описва
и другите елементи на ради-
кализацията: търсенето на

смисъл в живота, жаждата за
приключения или чисто и про-
сто удоволствието от това да
се прилага насилие и дори да
се убива. Друг съществен фак-
тор е безмилостната индокт-
ринизация.

От всичко, което знаем до-
тук, личи, че почти всички
френски джихадисти живеят
в някакъв измислен и твърде
изкривен свят. Изолирани
сред себеподобни и повлия-
ни от пропагандата на ради-
кални проповедници и спор-
ни интернет-съдържания,
тези хора получават една из-
кривена и едностранчива
представа за света. Така
възниква онази благодатна
почва, върху която особено
добре виреят простите посла-
ния на радикалните ислямис-
ти - те са предназначени
тъкмо за хора, които се нуж-
даят от прости рецепти, за-
щото не са способни или не
желаят да обхванат пробле-

мите в тяхната сложност и ця-
лост. Френският философ
Кристиан Годен илюстрира
това с два текста от песните
на френски рапъри със север-
ноафрикански произход. В
едната от тях се пее следно-
то: “Измети ги при първа
възможност - игнорирай тези
свине, които представляват
органите на реда във Фран-
ция”, а в друг текст се казва:
“Тук сме и ще ви (етнически-
те французи) изметем”. По-
добни закани въздействат, и
то трайно.

Оттук насетне ще трябва да
се заемем по-обстойно с този
език на омразата. По никакъв
начин не бива да се оставяме
да ни приспиват с аргументи,
че така се посягало на свобо-
дата на изкуството. Защото
езикът на омразата не може
да бъде нито религия, нито
изкуство. Той само се опитва
да се представи за нещо, кое-
то не е.

Франция обвини петима предпола-
гаеми съучастници на атентатора от
Ница и ги арестува, съобщиха светов-
ните агенции.

Шокри К., Мохамед Уалид У. и Рам-
зи А. са обвинени в участие в организи-
рана терористична група и съучастие в
убийства. Освен това Рамзи А. е обви-
нен и в нарушаване на закона за оръ-
жията от терористични подбуди, заед-
но с двама албанци - Артан Х. и Енке-
леджа З. Задържаните досега не са

Над 1000 мигранти бяха спасени
и 17 тела бяха намерени в Средизем-
но море, съобщи италианската бре-
гова охрана, цитирана от Франс прес.
Общо 1128 души са били намерени в
пет надуваеми лодки и три кораба в
Сицилийския пролив. За последните
два дни във водите на Средиземно
море са намерени телата на десетки
жертви.

Спасителната операция е била
проведена от британски и италиан-
ски военни кораби, част от европей-
ската военноморска мисия за борба с
трафика на мигранти. Участвали са
също така ирландски кораби и гер-
манската неправителствена органи-
зация “Сий уоч”.

НАД 1000 ДУШИ
СПАСИХА В
СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

Полицията в Париж раз-
тури още един импровизи-
ран лагер с над 1000 бе-
жанци от Афганистан и Из-
точна Африка. Това е част
от плана на властите да се
съборят подобни лагери,
изградени около френска-
та столица, съобщи “Франс
прес”. Операцията в Севе-
рен Париж е 26-та по рода
си през последната година
в столицата.

били известни на разузнавателните
служби.

Предполага се, че тримата са уча-
ствали в осигуряването на пистолета, с
който убиецът Мохамед Лауахедж Бух-
лел стреля по полицаи на 14 юли, пре-
ди да бъде убит. Заподозрените са аре-
стувани след анализи на мобилния те-
лефон на Бухлел, които показват, че
той е имал многобройни контакти с тях.
Още свидетелства за връзката им с
атентатора са открити в камиона и по

намерените оръжия.
Французинът с тунизийски произход

Бухлел помете с камион събралото се
множество на крайбрежния булевард в
Ница навръх националния празник на
страната, убивайки 84 души, а други
350 бяха ранени.

Според натоварения със следствие-
то прокурор Франсоа Моленс убиецът
вероятно е планирал кървавото си де-
яние в продължение на няколко месе-
ца преди Деня на Бастилията.

оведението на мигрантите, загубили нравст-
вени и духовни ориентири, провокира ръста
на ислямофобията в Европа. Това заяви
министърът на външните работи на Руската
федерация Сергей Лавров, цитиран от TACC.
“Щом забравиш корените си, нравствените
си, духовни корени, то ценностите на други-
те са ти безразлични”, подчерта руският
външен министър.
Според Лавров именно поради тази причина
в Европа се наблюдава ръст на ислямофо-
бията. “Мигрантите са обвинявани в непри-
емливо поведение, тези обвинения се
потвърждават с факти”, отбеляза Лавров,
като допълни, че опитите за разрешаване на
проблема се “замитат под килима”.

ЛАВРОВ: ПОВЕДЕНИЕТО
НА МИГРАНТИТЕ ПРОВОКИРА
ИСЛЯМОФОБИЯТА В ЕВРОПА

П

Парижката
полиция разтури
още един лагер

Между 1200 и 1400
души, предимно мъже от
Еритрея, Сомалия и Афга-
нистан, живееха в палатки
или на дюшеци под желе-
зопътен мост. Те са откара-
ни с автобуси до приемни
центрове в цялата страна.

Миналата седмица по-
лицията за борба с безре-
диците се намеси на място-
то, за да спре бой между
обитателите на лагера.
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съучастници на атентатора от Ница
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 Г-н Хюсеинов, кого точно за-
сяга предложената промяна в За-
кона за защита от дискримина-
ция? Какво точно означава поня-
тието “защита и на лицата, кои-
то търпят неблагоприятно тре-
тиране”?

- Република България поема ан-
гажимент за разработване на Про-
ект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за защита от
дискриминация (ЗЗДискр.) във връзка
с писмо от Главната дирекция “Пра-
восъдие и потребители” при ЕК. По-
вод за писмото е Решение на Съда
на ЕС от 16 юли 2015 г., което е
постановено във връзка с преюдици-
ално запитване на Административ-
ния съд в София-град, свързано с
преписка в Комисията за защита от
дискриминация. В писмото си ЕК
посочва, че в закона с въведеното в
определението за непряка дискри-
минация изискване лицето да бъде
поставено в по-неблагоприятно по-
ложение на основата на защитените
признаци, посочени в чл.4, ал.1 от
този закон, се намалява защитата
срещу дискриминация и тя трябва да
се разшири. Промените разширяват
обхвата на закона в полза на лица,
които, без да са носители на защи-
тен признак по въпросния член и
алинея от закона, търпят, от дадена
разпоредба или критерии, по-небла-
гоприятно третиране съвместно с
тези, които са дискриминирани по
определен защитен признак.

 По предложение на комисия-
та ли е направена промяната и
имали ли сте много такива слу-
чаи? Ще има ли промени и в рабо-
тата на комисията - щата,
съставите и пр.?

- Не, не е по предложение на
КЗД и тя няма да повлияе на дей-
ността й. В конкретната преписка в
КЗД, по която е направено преюди-
циалното запитване на Администра-
тивния съд до Съда на ЕС, жалбопо-
дателка (жена от български етнос) е
собственик на магазин в ромски
квартал, където електромерите са
на височина 6 м. От тази мярка жал-
боподателката е поставена в по-не-
благоприятно положение сравнено
с местните жители на квартала, ко-
ито са носители на защитени при-
знаци по ЗЗДискр. (в случая етниче-
ска принадлежност), като по този
начин спрямо нея намалява защита-
та срещу дискриминация и тя трябва
да бъде разширена.

 Има ли достатъчно капаци-
тет КЗД?

- Нарасналата работа в КЗД
предполага разрастване капаците-
та й и като брой служители, и като
още квалифицирани кадри. Едно от
нещата, с които комисията е уникал-
на в цяла Европа в сравнение с
други сродни институции, са регио-
налните представителства. Тенден-
цията е тяхното увеличаване, за да
имаме свои представители във всич-
ки областни градове. Такава е и

БАКИ ХЮСЕИНОВ:

Двойно се увеличават
жалбите в Комисията за
защита от дискриминация
Гражданите да се обръщат към
регионалните ни представители,
след като са поставили проблемите си
пред множество институции и не са
получили съдействие и решения по тях,
съветва зам.-председателят на
институцията по равнопоставеността

Интервю на Аида ПАНИКЯН
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препоръката на ЕК срещу расизма
и нетолерантността (ЕКРН). Но всич-
ко това е обвързано с бюджет и
финанси и е перспектива за едно
обозримо бъдеще. Сега нашите
представителства в страната са 21.

 Кои са проблемите, за кои-
то хората ви търсят най-често?
В началото на икономическата
криза бяха предимно проблеми,
свързани със заетостта и право-
то на труд. Продължава ли тази
тенденция?

- Постъпилите жалби и сигнали в
Комисията за защита от дискрими-
нация за отминалата 2015 г. са 995,
а до 11 юли т.г. жалбите и сигналите
са 759. По същото време миналата
година бяха около 400. Сравнение-
то сочи почти двойно увеличаване
на депозираните в институцията оп-
лаквания през съпоставимите пери-
оди на настоящата и м.г. През по-
следните години нарасна и броят на
образуваните преписки. Ако през
2012 г. бяха 336, през 2013 г. стана-
ха вече 454, през 2014-а - 452, а м.г.
- 474. От години в комисията преоб-
ладават оплакванията по признак
лично положение и увреждане, на-
растват оплакванията за множест-
вена дискриминация.

 Кои са най-често предста-
вените проблеми, когато прави-
те изнесени приемни? Има ли ха-
рактерни проблеми за определени
региони в страната?

- Оплакванията, с които се
сблъскват нашите регионални пред-
ставители, са свързани на първо мя-
сто с твърдения за дискриминация в
сферата на заетостта. Други оплак-
вания засягат системата на здравео-
пазването, има жалби и от диферен-
циран подход за предоставяне на
социални услуги, от нарушаване на
правото на равно третиране в обра-
зованието, от ограничаване на достъ-
па до определени стоки и услуги, от
недостъпна архитектурна среда и т.н.
Наблюдава се тенденцията гражда-
ните да се обръщат към регионални-
те представители на комисията, след
като са поставили своите проблеми
пред множество институции и не са
получили съдействие и решения по
тях. Няма специфика в оплакванията
за определени райони. Искам да под-
чертая, че са различни и защитени-
те признаци в жалбите за твърдяна-
та дискриминация от отделните ре-
гиони, има разнообразие в мотивите
и причините за оплакванията до КЗД.

 Промените в здравното за-
конодателство увеличиха ли жал-

бите по здравни казуси?
- Не се наблюдава промяна в

потока от жалби към КЗД, свързани
със здравеопазването предвид про-
мените там. Оплакванията в повече-
то случаи се отнасят до проблемите
на хората с редките болести, на он-
коболните, свързани са с решения
на ТЕЛК, НЕЛК и др. Бих посочил
като притеснително постъпило оп-
лакване при наш регионален пред-
ставител, че пациенти, които са с
направление за лекар специалист,
получават час за преглед след ня-
колко седмици, а за тези, които са с
платен прием при същия лекар, по-
лучават час на следващия ден.

 Какво реши КЗД по подаде-
ната жалба от депутати от ДПС
срещу здравния министър д-р
Петър Москов?

- По тази преписка предстои
ново заседание през септември.

 Какво прави КЗД по преван-
тивната дейност?

- В началото на 2016 г. започ-
нахме изпълнението на проект
“Предотвратяване на дискримина-
цията и създаване на равни възмож-
ности” по ОП “Развитие на човеш-
ките ресурси” за периода 2014-
2020. Тя е съфинансирана от Евро-
пейския социален фонд. Общата
цел на проекта е да се повиши
капацитетът на комисията, нейните

регионални представители, както и
да се повиши ефектът от дейността
й по превенция, установяване и пре-
дотвратяване на дискриминацията
за рискови групи и общности.

 Какъв е очакваният ефект?
- Това ще даде възможност за

намаляване на бариерите пред
пълноценното участие на българ-
ските граждани на пазара на тру-
да, достъпа до качествени социал-
ни, здравни и други услуги и соци-
алното включване.

В международен план по въпро-
сите на равнопоставеността и не-
дискриминацията нашата институ-
ция работи с правителствени и не-
правителствени чуждестранни ор-
ганизации. Интерес към дейността
на комисията проявиха експерти на
професионални национални прави-
телствени организации от други
страни, млади изследователи и
докторанти от международни уни-
верситети, представители на не-
правителствени организации от
чужбина, на дипломатически пред-
ставителства в страната и др.

Само през 2016 г. в КЗД на офи-
циално посещение бяха послани-
ците на Швеция, Азербайджан, Ру-
сия, Египет, Израел. Техни
превъзходителства изразяваха за-
доволство от запознаването с дей-
ността и функциите на българския
орган по равнопоставеност, като се
подчертаваше, че това е само на-
чалото на бъдеща съвместна рабо-
та. Те оставаха впечатлени и от все-
обхватността на нашия Закон за
защита от дискриминация, което го
прави също уникален в Европа.

В страната КЗД има сключени
споразумения за партньорство със
синдикати, с неправителствени орга-
низации, с редица университети. Ста-
на практика вече студенти от тези
учебни заведения да изкарват курс
на обучение в комисията, което е
осъзната стъпка напред към превен-
ция срещу дискриминацията.

БАКИ ХЮСЕИНОВ е роден в с. Хърсово, Шуменско. Завършил е СА
“Д.А.Ценов” в Свищов, магистър по счетоводство и контрол.
Доктор по икономика, главен асистент в Института за икономи-
чески изследвания при БАН. Четири мандата е бил кмет на с.
Църквица, зам.-министър на труда и социалната политика в прави-
телството на Тройната коалиция и национален координатор на
международната инициатива “Десетилетие на ромското включва-
не (2005-2015)”. С решение на 41-то НС от 12 юли 2012 г. е избран
за зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация.
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Атаките срещу
Вежди Рашидов
са само елемент
от активните
мероприятия
на едно кресливо,
платено отвън
малцинство,
срещу
правителството
и лично срещу
Борисов

д-р Радко
ХАНДЖИЕВ

През последния месец ми-
нистърът на културата Вежди
Рашидов е подложен на ба-
рабанен огън заради уволне-
нието на сътрудник на Наци-
оналната галерия, близък до
“реформаторите”. Протестите
срещу министъра оглавиха
такива знакови фигури като
ексминистърът на правосъди-
ето Христо Иванов, яростният
русофоб Асен Генов, активи-
стката на т.нар. “Протестна
мрежа” Антоанета Цонева и
още цял сонм от “красиви и
умни” - все борци-демократи.

Не зная и не обсъждам кой
е крив и кой е прав в този
спор. Не съм адвокат на Ра-
шидов. Управлението на Ми-
нистерството на културата
под неговото ръководство е
доста противоречиво. Мнози-
на смятат, че като министър
той натрупа грехове, които
задълбочиха кризата в наци-
оналната ни култура. Факт е,
че често забравя, че като слу-
жител на държавата все пак е
длъжен да спазва определе-
ни поведенчески норми. Бих
се опитал да си обясня сло-
весните му изблици и импро-
визации със свръхемоционал-
ността на твореца-скулптор,
подсилена от тежкото му за-
боляване, което с големи уси-
лия успя да пребори.

В случая обаче министърът
на културата стана обект на
яростни нападки и хули не
заради допуснати грешки, а
защото в едно от поредните
си изявления каза, че

никога няма
да стане ликвидатор

на България като неолибе-
ралните “протестъри-рефор-
матори”. Оттук тръгна сегаш-
ната кампания на групата от-
церугатели - Вежди Рашидов
да бъде отстранен, а на по-
ста му най-вероятно да се на-
стани персона, която с пари-
те на данъкоплатците да за-
хранва неолибералните пи-
томци на фондации и инсти-
тути, които са на издръжка на
“Америkа за България” и “От-
ворено общество”.

Да речем, че такива по-
рочни практики вече не ни
изненадват, че “тази пиеса”
вече сме я гледали. Тук обаче
сме свидетели на ново, далеч
по-опасно явление, когато
група захранвани от чужбина
привилегировани лица са в
състояние не само да крити-
куват изпълнителната власт,
но и да кадруват в нея, да
сменят самоволно едни мини-
стри с други, нелегитимно да
си присвояват лостовете на
държавното управление.

Дори да преглътнем про-
тестите на тези персони (нали
сме демокрация!), и без опти-
чески механизъм се вижда, че
става въпрос за формирането
на паралелна “подземна
държава”, и то под носа на
премиера Бойко Борисов,
който уж се слави с нюх на
ловджийско куче.

Всички помним как започ-
на “възходът” на първострои-
телите на подземната държа-
ва: кресливи лозунги и вуву-
зели, митингуване, шествия и
изкъртени павета, превръща-
не на площада пред Народ-
ното събрание в нещо като
битпазар, окупация на Софий-
ския университет, хвърлени
камъни срещу колата на тога-
вашния премиер...

Вероятно някой ще възра-
зи: какво пък толкова, “един
файтон хора”. Да, но този
“файтон” се опита да свали
правителството. И както се
вижда, иде реч не за случай-
но явление, а за системно
организирана дейност, коя-
то подменя легитимната
власт с нелегитимна, която

подкопава стабилността на
институциите, застрашава
националната ни сигурност,
провокира национално разе-
динение. А всичко това е
пагубно за България.

Не е ли парадоксално, че
днешната власт, вероятно под
чуждо нашепване, продължа-
ва да се прави на сляпа, де-
монстрира снизхождение,
дори симпатии, към сегашни-
те противообществени изяви
на “протестърите”? Не е ли
странно, че независимо че са
водещата партия, ГЕРБ пода-
ри на малкия си коалиционен
партньор

ключови функции в
Министерския съвет

\и въобще в изпълнителната
власт? Даде им структурооб-
разуващи и най-апетитни ми-
нистерства! Сега “реформато-
рите” разполагат в Министер-
ския съвет едва ли не с пове-
че власт от герберите. Като се
има предвид, че са блок от
маргинални партии, неправо-
мерно е в техни ръце да са
министерствата на външните
работи, отбраната, правосъди-
ето, икономиката, здравеопаз-
ването, образованието; техен
да е вицепремиерът Меглена
Кунева - вечната Амбър на
всеки следващ кабинет от ле-
тоброенето на прехода, осо-
бата, която чрез измама лик-
видира четирите блока на АЕЦ
“Козлодуй”, и към която пре-

миерът Борисов кой знае защо
изпитва раболепие.

И така, няма съмнение, че
истинската, стратегическа цел
на т.нар. протестъри, подвиза-
ващи се под шапката на по-
литическата фирма Реформа-
торски блок, е да овладеят
ключови позиции в управле-
нието на страната, превръ-
щайки легитимната власт във
фасада на своите паралелни
властови структури. Меденият
месец на правителствената
коалиция отдавна приключи и
търканията и недоразумения-
та между “реформаторите” и
премиера са повече от явни,
а публичните изказвания и
действия на представители на
“блока”, особено след като
ДСБ и Радан Кънев “напусна-
ха” коалицията, представляват
по същество обявяване на
война на премиера Борисов.

Как така този “файтон” ак-
тивисти, разполагащи с па-
рични потоци от чужбина,
стигнаха дотам, че да са ре-
гулатори на националния ни
живот, успешно да внедряват
подземната си власт, да уп-
равляват министерства и сва-
лят кабинети, да могат толко-
ва цинично да се гаврят с
националния ни интерес? Как
така и поради какви причини
ГЕРБ и премиерът Борисов се
съгласяват авторитетът им да
бъде направен на пух и прах?

Трудно е да се даде ед-
нозначен отговор защо “се
влоши” отношението на т.нар.
протестъри към Борисов и
ГЕРБ. Повече вярвам на раз-
пространеното мнение, че за-
падните ни партньори преди
година-две са подсказали, че
Бойко Борисов вече не им е
нужен в качеството му на
министър-председател, че за
тях той е амортизиран управ-
ленец. Че биха искали наче-
ло на държавата да застане
фигура, която да е още по-вер-
ноподанически настроена към

Вашингтон и Брюксел! Още
по-последователно - по подо-
бие на президента Плевнели-
ев - да тласка България към
“хибридни войни” срещу Рус-
ката федерация. Тоест според
мен става въпрос не толкова
за самоволни самодейни ини-
циативи, колкото за

добре замислено
преразпределение

на управленските правомо-
щия в полза на същите запад-
ни кръгове, за които правомо-
щията, получени в малките
национални държави чрез
демократично проведени из-
бори, богатите държави могат
да променят както си искат!

Не бива да се забравя, че
поне на настоящия етап ръко-
водна роля в този тип преврат,
извършван с меки ръкавици -
да го наречем коридорен или
кулоарен майдан - се осъщест-
вява от публични личности
като крупния олигарх Иво Про-
копиев, президента, кандидат-
олигарха Росен Плевнелиев,
еврокомисаря Кристалина Ге-
оргиева - ексзаместник-дирек-
тор на Световната банка в
САЩ, директора на поддържа-
ния с американски пари
Център за либерални страте-
гии - политолога Иван Кръстев,
считан от половин дузина за-
падни центрове за най-довере-
ното им лице в България.

Специално би трябвало да
се посочи ролята на Иво Про-
копиев като своего рода зад-
кулисен координатор и вътре-
шен ръководител на този куло-
арен майдан. Впрочем всички
дейности на този олигарх до-
сега са били извън или на ръба
на закона, за което многократ-
но са алармирали ДУМА,
“Земя” и маса други медии.

Иво Прокопиев е част от
ония най-покварени, най-алч-
ни, най-безскрупулни потомци
на бившата номенклатура, го-

тови да предадат род и Роди-
на, дори майките си да прода-
дат, само и само да утолят
ненаситната си жажда за пари
и власт. За кратко време той
придоби активи в сферите на
медии, реклама, информацион-
ни технологии, минно дело,
недвижими имоти, енергетика
и пр., надхвърлящи според в.
“Класа” 4,5 млрд. долара.
Именно Прокопиев и неговият
кръг “Капитал” поискаха да
ликвидират и заграбят имотите
на БАН, да “приватизират” НДК
и пр. В началото на новия ХХI
век той стана водеща фигура
на финансово-икономическия
кръг “Глобална България”, кой-
то създаде партия ГЕРБ и “за-
планува” Бойко Борисов за
бъдещ премиер на страната.

Показателно е, че през
октомври 2008 г. в. “Вашингтон
Таймс” посочва Иво Прокопи-
ев като евентуален кандидат
за премиер, макар да бил “с
твърде съмнителна репутация”.
Месеци по-късно Стефан Га-
мизов от Гражданска лига ог-
ласи, че кръгът “Капитал” на
Прокопиев е организирана
престъпна група, занимаваща
се с рекет, пране на пари и
други престъпни деяния. Ока-
за се, че по-голямата част от
сделките му плачат за проку-
рор и че Прокопиев замисля
да избяга зад граница. Но през
2009 г. ГЕРБ дойдоха на власт
и обвиненията срещу него
бяха заметени.

По-късно последва скарва-
нето и раздялата на двамата
доскорошни партньори.

Острата свада на
Прокопиев с Борисов

обаче не попречи на олигар-
ха отново да навири гребен,
да се намесва във властовите
интриги. И което е най-фра-
пиращо - Иво Прокопиев успя
с ръцете на управляващите
умело и подмолно да отстра-
ни и ликвидира двама от най-
силните си съперници - Цве-
тан Василев и Делян Пеевски
- също като него използващи
политиката за целите на биз-
неса си. Понастоящем чрез
своите медии и внедрените в
законодателната, изпълни-
телната и съдебната власти
кадри той подготвя - под фла-
га на демокрацията и защита-
та на човешките права - смя-
на на властта у нас и налага-
не на марионетно правител-
ство от най-одиозен латиноа-
мерикански тип. Готов е, по
всичко личи, да поеме дири-
гентските функции, а ГЕРБ да
заработи като подчинена ма-
шина за печелене на избори!

На стр. 29
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МАРИН
МИЛАШКИ

1888 - РАЖДА СЕ РЕЙМЪНД ЧАНДЛЪР, АМЕ-
РИКАНСКИ ПИСАТЕЛ (УМИРА 1959 Г.). Специа-
лизирал се в криминалния жанр,
оказва голямо влияние върху
развитието на този вид литерату-
ра в световен мащаб. Неговият
главен герой - частният детектив
Филип Марлоу, продължава да
печели симпатиите на поколения
читатели и зрители.

1942 - РАЗСТРЕЛЯН Е ПОЕТЪТ НИКОЛА ВАП-
ЦАРОВ (Р. 1909 Г.). Заедно с него на Гарнизон-
ното стрелбище на Школата за
запасни офицери в София са
убити Антон Иванов, Антон По-
пов, Петър Богданов, Георги
Минчев, Атанас Романов. Един-
ствената стихосбирка на Вап-
царов (“Моторни песни”) изли-
за през 1940 г., а авторът й
става носител на Световната
награда за мир. Тя е връчена
през 1953 г. на майката на по-
ета Елена Вапцарова.

1942 - ОТКРИТ Е КОНЦЕНТРАЦИОННИЯТ
ЛАГЕР “ТРЕБЛИНКА”. Построен е от нацистите
на около 100 км от
Варшава. Същест-
вува до октомври
1943 г. В него на-
мират смъртта си
според различни
източници между
700 000 и 1 400 000
души. Сред тях са
и почти всички от
11 363-мата евреи, депортирани от временно ад-
министрираните от България по време на Втора-
та световна война Беломорска Тракия, Вардар-
ска Македония и Западните покрайнини. Напра-
во от влаковите композиции затворниците били
вкарвани в съблекални, а оттам - в газовите
камери. После труповете били изгаряни.

1952 - ВЛИЗА В СИЛА ДОГОВОРЪТ ЗА ЕВРО-
ПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМА-
НА (ЕОВС). Учредителки са Фран-
ция, Западна Германия, Италия,
Белгия, Люксембург и Хо-
ландия. Целта е да се обе-
динят въглищните и стома-
нените ресурси на държави-
те членки. Организацията е
първата стъпка в европей-
ската интеграция. Създава-
нето й е предложено на 9 май 1950
г. от френския външен министър Ро-
бер Шуман, но идеята принадлежи
на Жан Моне. Договорът, влязъл в
сила на 23 юли 1952 г., е за срок от 50
г. ЕОВС престава да съществува от 2002
г., но не всички дейности по него са прекратени.

1995 - ОТКРИТА Е КОМЕТАТА ХЕЙЛ-БОП -
НАЙ-НАБЛЮДАВАНАТА НА ХХ В. Открита е от
американски
любители ас-
трономи - Алан
Хейл от Ню
Мексико и То-
мас Боп от
Аризона. Ко-
метата преми-
нава най-близ-
ко до Земята
на 23 март 1997
г. Наблюдени-
ята показват, че ядрото й се завърта веднъж на
всеки 12 часа. Първото й преминаване през
Слънчевата система е било през юли 2215 г.
пр.Хр. Тогава е била близо до сблъсък с Юпитер,
което, ако се е случило, е щяло да доведе до по-
различно развитие на Слънчевата система.

2002 - УМИРА КАТЯ ПАСКАЛЕВА, АКТРИСА
(Р. 1945 Г.). Най-известна с ролята си във филма
“Козият рог”. Творчес-
кият й път започва в Па-
зарджишкия театър.
Прави забележителни
роли в киното - “Матри-
архат”, “Звезди в коси-
те, сълзи в очите”, “Вил-
на зона”, “Спирка за не-
познати”, “Бедният
Лука”, “Иван Кондарев”
и др. Отличена е с мно-
го национални и между-
народни награди.

Ирина Бокова оста-
на трета на първото гла-
суване в Съвета за си-
гурност на ООН, след
като за нея гласуваха 9
от 15-те страни. Резул-
татът бе приет у нас
двуяко - едни тръгнаха
злорадо да обясняват,
че няма как тази “кому-
нистическа издънка” да
спечели високия пост,
други изтъкнаха, че ре-
зултатът е престижен.
Истината е, че това гла-
суване в Съвета за си-

гурност е първата
стъпка към определяне
на бъдещия генерален
секретар на световната
организация. Тепърва
предстоят още гласува-
ния, докато в крайна
сметка членките на СС
не постигнат пълен кон-

сенсус. Нека не забра-
вяме и най-важното -
всяка от петте постоян-
ни членки има правото
на вето. С други думи,
дори събралият цели 14
одобрителни гласа
може да не получи за-
ветния пост. Така че

резултатът от първото
гласуване само дава
бегла представа какви
са нагласите.

Предстои най-важно-
то: тепърва ще започнат
истинските дипломати-
чески совалки и лобира-
ния за един или друг

След като “Левски”
и “Берое” отпаднаха от
Лига Европа, социал-
ните мрежи “завряха”.
Не бяха малко онези,
които се подиграваха,
че “сините” са отпадна-
ли. Постовете идваха от
хора, които се опреде-
лят като фенове на
ЦСКА. Привърженици,
повечето от които дос-

коро се чудеха кой
ЦСКА да подкрепят -
онзи, който Гриша Ган-
чев “роди”, или автен-
тичното дружество, ко-
ето се оказа, че зара-
ди Бойко Борисов оти-
ва към закриване.

Дъното удари не
кой да е, а Христо Сто-
ичков. Кавалерът на
“Златната топка” за
1994 г. публикува сним-
ка на синьо-жълта кра-
ва с подигравателен
пост за “Левски”! И това
направи човек, който
наскоро бе изигран и
изгонен от Гриша Ган-
чев, а преди няма и два
месеца си продаде
името, за да помогне
за раждането на един
хибрид. Клуб, който

носи името ЦСКА-Со-
фия. “Знам, че “Литекс”
се прекръсти на ЦСКА”,
заяви след мача на “Ге-
рена” нападателят на
“Марибор” Миливое
Новакович, бивш футбо-
лист именно на “Ли-
текс”.

Най-големият про-
блем на българина е,
че се радва на прова-
ла на съседа, а не на
собствения си успех.
Както се казва - важно
е не аз да съм добре, а
комшията да е по-зле
от мен. Езикът на омра-
зата продължава да
властва. Усетиха го
левскарите, които от-
паднаха от евротурни-
рите, макар че не загу-
биха.

Трагедията не е в
това, че “Левски” е
изхвърлен от Европа, а
че има българи, които
се радват на този факт.
Нещо, което неизменно
ще се върне на техния
гръб след време. Защо-
то в Европа България
събира точков коефици-
ент, който отрежда
къде да започнем да
играем и какви ще са
съперниците ни. А вся-
ка загуба занапред се
отразява негативно.
Накрая да не се окаже,
че заради отпадането
на “Левски” догодина
ЦСКА-София например
ще има тежки съперни-
ци. Но какво от това -
важно е съседът да е
по-зле от мен...

Анатолий СТАНКУЛОВ
кандидат. Е, сега ще ви-
дим докъде се е докара-
ла нашата дипломация.
Има ли тя сили да се
пребори за българския
кандидат? Ще успее ли
да убеди всяка от 15-те
членки на Съвета за си-
гурност колко перспекти-
вен и добър е той? Или
просто ще се остави на
течението с надеждата,
че следващият генсек
трябвало да бъде източ-
ноевропеец, желателно
да е жена, па току-виж
станало. След години на
погроми в българското
външно министерство,
отстраняване на качест-
вени професионалисти и
налагане на случайни
лица или партийни кре-
атури, днес рискуваме да
изпуснем златен шанс.
Но птичката едва ли ще
кацне на рамото ни вто-
ри път.

Остава да се надява-
ме, че самата Ирина Бо-
кова, която е добре по-
зната и изключително
популярна на световна-
та сцена, ще успее да
защити позициите си.
Само дето една птичка
пролет не прави...

Умната и с “грижа”
за човека политика на
властта в областта на
транспорта забърка,
меко казано, недоразу-
мения и на вратата ни
чука транспортен хаос,
който пък ни застига
във възможно най-не-
подходящия момент.

В разгара на летния

сезон, когато по прин-
цип е пикът на пътниче-
ските жп превози, от
БДЖ съобщиха, че за-
ради постоянно авари-
ращите локомотиви
спират движението на
влаковете в някои
участъци. Ей тъй на,
точно сега и изведнъж.
Сериозните всекиднев-
ни аварии на локомоти-
вите със средна възраст
40 години някак рязко
са изненадали превоз-
вача. Айде стига бе!
Това е смешно. Изне-
надва ви лошото техни-
ческо състояние на ма-
шини над 40 години?
Ами регулярната ре-
монтна дейност, която е
задължителна?

Ясно е, че БДЖ,
като цяло, през години-
те натрупа загуби и ин-
вестиции в машини е
трудно да се правят, но
тези последствия не са
изникнали изведнъж, а
само така ни се пред-
ставят. Няма и съмне-
ние, че в системата ра-
ботят професионалисти,
но слуша ли ги някой?
Или пък ни финтират с
един скрит начин отно-
во да тръгне онази мет-
ла с намаляването на
влаковете по ниско на-
товарените линии, но
лустросана под форма-
та на неочаквано стова-
рил се проблем?

Друг проблем пък
продължава да прели-

ва от пусто в празно -
този с движението на
най-тежките машини по
магистралите. През тази
година указанията на
пътната агенция некол-
кократно се промениха.
Последно след среща с
пострадалите от катаст-
рофи забрана отново
има, макар по-рано да
бе отменена по искане
на превозвачите.
Въпросът е, че и пре-
возвачите, и пострада-
лите имат своите осно-
вания. А държавата,
вместо да си свърши
работата, се върти като
фурнаджийска лопата,
давайки предимство ту
на едната, ту на друга-
та страна.
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НАТОВАРВАЩИЯТ ЕФЕКТ НА ТОПЛИННИТЕ ОСТРОВИ В ГРАДСКА СРЕДА СТАВА
ВСЕ ПО-ОСЕЗАЕМ, ЗАТОВА В РАЗЛИЧНИ КРАИЩА НА СВЕТА СЕ ВРЪЩАТ КЪМ
ПРИРОДНИТЕ СРЕДСТВА, А ВЪВ ВИЕНА ЗНАЯТ 90 НАЧИНА ЗА БОРБА С НЕГО

Температурите в големи-
те градове са по-високи, от-
колкото в селските райони.
С настъпването на лятото ид-
ват и горещините, от които
особено страдат хората в ме-
гаполисите. Това явление е
известно като ефект на топ-
линните острови в градска
среда или просто градски
климат, създаван от асфал-
товите настилки и огромното
количество бетон. Непоноси-
мите жеги насърчават изоб-
ретателността на хората и
градската управа и те се про-
тивопоставят на натоварва-
щото въздействие на горе-
щините, като по най-причуд-
ливи начини осигуряват по-
вече природа за градските
хора.

Виенската община напри-
мер е разработила стратеги-
ческа програма за борба с
горещините. Специалистите
са стигнали до извода, че в
градовете температурата е
средно с шест градуса по-ви-
сока, отколкото в околните
райони. Промените в клима-
та се забелязват особено в
градовете, разположени да-
леч от морския бряг, следо-

вателно те засягат и Виена,
и София. Чрез добро плани-
ране на жилищните ком-
плекси и на вътрешните дво-
рове може да се постигне
понижаване на температури-
те с 5-6 градуса и по този
начин да се избегне създа-
ването на топлинни острови,
твърдят експертите. Страте-

гическият план на Виена за
топлинни острови в градска
среда посочва 90 начина за
борба с топлинния ефект.
Озеленяването на фасади се
прилага преди всичко там,
където липсва място за тра-
диционното насищане с
дървета и храсти. Тези зеле-
ни оазиси в градската среда
предоставят подходящо мяс-
то за живот на пойни птички
и полезни насекоми и така
приближават живота в града
до природата.

Топлинният ефект се
дължи преди всичко на лип-
сата на зелени площи, т.е. на
растения и дървета. Експер-
тите са установили, че озе-
ленените фасади имат голе-
ми предимства от екологич-
на гледна точка - те не само
охлаждат помещенията, но и
влияят върху микроклимата в
сградите. А листата на рас-
тенията изпаряват в процеса
на фотосинтеза, като водни-
те изпарения водят до пони-
жаване на температурата на
въздуха. Именно липсата на
изпарения е една от основ-
ните причини за появата на
топлинни острови.

Един от пилотните проек-
ти по озеленяване в австрий-
ската столица е фасадата на

отдела по “Чистота”, осъще-
ствен преди няколко години.
На площ от 850 кв. м са ока-
чени метални кашпи с обща
дължина 2850 м, където са
засадени повече от 17 000
многогодишни тревисти рас-
тения. Научните изследвания
показват, че ефектът от из-
паренията на озеленената
фасада отговаря на работа-
та на 45 климатика с мощ-
ност по 3000 вата в
продължение на осем часа.
А през зимата по този начин
се намалява загубата на топ-
линна енергия до 50 на сто.

Норвегия е друг пример
за използването на оригина-
лен, ефектен и евтин начин
за справяне с неприятния
ефект от затоплянето на кли-
мата. В продължение на ня-
колко столетия покривите на
къщите в тази северна стра-
на са облицовани с еколо-
гични природни материали.
Затова и зелените покриви в
Норвегия не учудват никого
- те са традиционна гледка
по тези географски ширини.
Още в далечни времена на-
родите на скандинавските
страни са правели покриви-
те на домовете си от торф,
тревни чимове, брезова кора
и други природни дарове.

Потомците на викингите -
норвежците, високо оценили
този метод за оформяне на
покривна настилка и успели
да съхранят до днес зелени-
те “шапки” на своите домове.
Почти до началото на ХIХ в.
тревните чимове са универ-

сален материал за измайсто-
ряване на покрив.

С течение на времето на
пазара се появяват материа-
ли като керемиди, шифер и
др., които постепенно започ-
ват да изместват традицион-
ните за Норвегия екологич-
ни, красиви и толкова сим-
патични тревни покриви.
Настъплението на цивилиза-
цията тръгва от градовете, но
неизбежно с течение на вре-
мето достига и до селските
райони.

Ентусиасти спасяват от
изчезване тревните покриви
на Норвегия. Те организират
и подемат движение, насо-
чено към възраждането на
стародавните народни тра-
диции. Започват с музеи под
открито небе, домове за от-
дих в планината, а по-късно
зелените покриви от трева и
цветя стават отново популяр-
ни и модерни.

Освен че е красив и до-
ставя естетическо удоволст-
вие, подобен покрив е доста
евтин, дълготраен, стабили-
зира температурата в дома,
подобрява микроклимата,
осигурява надеждна топло- и
хидроизолация. Не само за-
това зелените покриви идват
отново на мода, но и защото
са адекватна, сполучлива и
красива алтернатива на
съвременните строителни
материали.

Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА
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СПОРЕД ТВЪРДЕ ЛЮБОПИТНА ТЕОРИЯ ВСЕКИ ЧОВЕК В СВЕТА
ИМА ПОНЕ 7 СВОИ КОПИЯ, КОИТО НЕ СА МУ РОДНИНИ

Един от четиримата официални “близнаци” на Сталин

ДЕБЕЛИЯТ ДИ КАПРИО
РЕКЛАМИРА РУСКА ВОДКА
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Р
Руският двойник на Леонардо ди Каприо - 33-годишният
Роман Бурцев, намери поредното си амплоа в реклама
за водка. След като се изяви в сезона на Оскарите и
откри свой профил в инстаграм, московчанинът се впус-
на в промоцията на водката “Пять озер” (“Пет езера”).
В нея руският “близнак” на холивудската звезда, нари-
чан още “дебелият Ди Каприо”, се отегчава от компания-
та на атрактивната си приятелка, зарязва я, качва се на
лодка в компанията на бутилка водка от споменатата
марка. Дикторският текст разяснява, че Ди Каприо-менте
кара фалшиво BMW и говори по айфон-менте в компани-
ята на фалшив супермодел. Но някои неща не могат да
бъдат имитирани - като рекламирания от Роман концент-
рат. По време на връчването на наградите “Оскар”
Бурцев бил попитан от журналисти дали завижда на Лео
за златната статуетка. “Това е само парче метал. Ди
Каприо няма най-важното нещо в живота, свое семейст-
во!” - отсякъл руснакът.

НИКОЙ НЕ БИ МОГЪЛ ДА ПОСОЧИ ОТКОГА ТОЧНО СЪЩЕ-
СТВУВА ТРАДИЦИЯТА ДА СЕ ТЪРСЯТ ДВОЙНИЦИ ЗА ИЗВЕ-
СТНИТЕ. ЗНАЕ СЕ САМО, ЧЕ ДОСТА ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБ-
ЩЕСТВЕНИ ДЕЙЦИ ОТ МИНАЛОТО, А И СЕГА ЧЕСТО ПРИ-
БЯГВАТ ДО УСЛУГИТЕ НА ХОРА, ЧИЯТО ВИЗУАЛНА ПРИЛИ-
КА С ПРОЧУТА ЛИЧНОСТ Е ТОЛКОВА ГОЛЯМА, ЧЕ ДОРИ
НАЙ-БЛИЗКИТЕ ТРУДНО ГИ РАЗЛИЧАВАТ. СПЕЦИАЛНО
ПОДБРАНИ, ДОБРЕ ИНСТРУКТИРАНИ И ПОДХОДЯЩО ОБ-
ЛЕЧЕНИ “БЛИЗНАЦИ” ПО НЕВОЛЯ ЗАМЕНЯТ “ОРИГИНАЛИ-
ТЕ” ПО ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНИЯ И ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ,
ОТВЛИЧАТ ВНИМАНИЕТО В НУЖНИЯ МОМЕНТ, “ПРИКРИВАТ”
СТОПАНИНА СИ В СЛУЧАЙ НА ОПАСНОСТ ИЛИ ПРОСТО
ПЕЧЕЛЯТ ДОБРЕ...

Трудно ще познаете истинската звезда Зак Галифианакис

азват, че дори
Васил Левски
е имал двойни-
ци, с които си
приличал като
две капки вода.
Твърди се, че
българин и
турчин били

К
точни копия на Апостола на
свободата. Двамата “близнаци”
на Дякона навремето дори за-
блуждават полицията, която се
опитва да залови истинския
Левски.

Заради удивителната му
прилика с криминален пре-
стъпник пък щял да бъде аре-
стуван Елин Пелин. През лято-
то на 1947 г. Димитър Иванов
Стоянов прекарва сърдечна
криза и отива на бани във
Вършец, след което се качва
на влака за Видин. На гара

Брусарци в купето влиза мили-
ционер и се вторачва в раз-
казвача от Шопско. “Пуснаха
ли те най-сетне? Е, сега накъ-
де?”, пита пазителят на реда и
го гледа подозрително да не
би да е духнал от панделата. С
красноречие Елин Пелин успя-
ва да го убеди, че освен
външната прилика няма нищо
общо с бандита.

А двойникът на Майкъл
Джексън оглавява банда, по-
кваряща невръстни деца. В
продължение на доста години
Кралят на попа е обвиняван в
сексуални посегателства към
най-малко 24 момчета. Колко-
то и странно да изглежда на
пръв поглед, едно от копията
на Джако - Майкъл Джонсон,
също получава обвинения в
педофилия. За разлика от ори-
гинала обаче, двойникът е осъ-

ден за деянията си на 5 годи-
ни затвор.

Огледалният образ на кино-
звездата Зак Галифианакис
печели 250 хил. долара годиш-
но. След като останат без ра-
бота, а някои и без съпруга,
доста мъже изпадат в дълбока
депресия. Точно това се случ-
ва и с жителя на Лас Вегас
Тадеус Калиноски, който тол-
кова много се отчайва от
съдбата си, че спира да се
бръсне и започва да дебелее.
Обаче веднага, щом качва над
10 кг и се сдобива с брада,
мъжът разбира, че новият му
външен вид го е превърнал в
копие на актьора Зак Галифи-
анакис. И именно в това не-
сретникът вижда шанса си и
решава да го използва докрай.
Сега Калиноски печели по
1000 долара за всяка своя ня-
колкоминутна поява като двой-
ник на холивудската звезда с
гръцки произход. Но най-важ-
ното е, че близнакът на героя
от филми като “Бърдмен”, “Път
с предимство”, “Ергенският за-
пой” искрено се забавлява със
ставащото с него. Прекарвам
луди нощи на празненства, за
каквито дори не си и мечтаех.
Смея се, без да спирам, часо-
ве наред. И това е най-хубаво-
то, което някога ми се е случ-
вало, откровен е Тадеус Кали-
носки, който за миналата го-
дина декларира доход от
четвърт милион долара.

Копието на Джордж Клуни
отказва $9000 за секс. Някои
двойници на звезди често по-
падат в доста странни ситуа-
ции. Особено когато богатите
хора се опитват да реализират
сексуалните си фантазии с оне-
зи, които имат поразителна
визуална прилика с кумира им.
Точно това се случва и на Гари
Тейд, чието сходство със звез-
дата от “Спешно отделение” го
поставя пред дилемата дали да
приеме неприличното предло-
жение на обсебена от актьора
омъжена дама или да запази
достойнството си. Двойникът на
Клуни обаче категорично от-
казва, въпреки че щедрата
4-цифрена сума му е обещана
лично от съпруга на влюбена-
та в екранния образ жена.
Мъжът от двойката с отворен
брак иска да направи на поло-
винката си специален подарък.
Но несъгласието на копието на
Джордж Клуни да задоволи
прищявката на ексцентриците
осуетява неморалните им на-
мерения.

Приликата с Тони Бракстън
води до затвор. Професионал-
ният двойник на звездата тряб-
ва да е наясно, че не може да
мами хората, представяйки се
за известната личност без ней-
ното изрично съгласие. Иначе
може да осъмне зад решетки-
те. Трина Джонсън-Фин знае
всичко това и се опитва да
играе по правилата: на уебсай-
та й и в други материали е

посочено, че жената само ко-
пира известната певица. Но
недобросъвестен мениджър
решава да изкара пари на
неин гръб, като обявява двой-
ничката за оригинал. Фенове-
те на Тони Бракстън се ядос-
ват адски много още в първите
минути на шоуто, щом виждат
измамата, и започват да за-
мерват Трина с различни
предмети. Но кошмарът й не
приключва с това: полицията
незабавно я арестува, а про-
моутърът изчезва с нечестно
събраните пари за “звездния”
концерт. Въпреки многоброй-
ните факти, доказващи невин-
ността на певицата, двойнич-
ката на световноизвестната
изпълнителка е лишена от сво-
бода цели 104 дни, а мъжът й
също две седмици търка наро-
вете. В крайна сметка съпрузи-
те са освободени, но всичките
им спестявания са похарчени
за съдебни дела.

Цели 4 официални двойни-
ци има Сталин. Само един от
тях обаче - 90-годишният днес
артист Феликс Дадаев, чиято
прилика с вожда на СССР е

изключителна, може да заме-
ства Йосиф Висарионович и в
четенето на доклади. Подго-
товката към тази “работа”
продължава няколко месеца
под зоркото око на ръководст-
вото на НКВД (Народния ко-
мисариат на вътрешните рабо-
ти). На актьора с часове про-
жектират кинокадри със Ста-
лин, карат Дадаев да копира
с изключителна точност мими-
ката, жестовете, движенията,
интонацията... И въпреки че
съвпаденията във височината,
носа и гласа са изключител-
ни, ушите на “копието” и “ори-
гинала” са доста различни.
Гримьори не само преправят
визуално органа на слуха с
помощта на лепенки с цвета
на кожата, но и научават двой-
ника на Сталин при нужда да
го прави напълно самостоя-
телно, доста бързо и сръчно.
Характерните дълбоки белези
по лицето на Джугашвили се
пресъздават по физиономията
на “заместника” му с помощта
на четка с железни зъбци,
която се притискала в предва-
рително нанесения на кожата
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Въпреки плавния си спад в

последните години безработица-
та остава сред основните грижи
на европейците - три четвърти
от анкетираните в неотдавнаш-
но проучване на Евробарометър,
поръчано от Европарламента,
заявяват, че очакват по-актив-
на намеса на ЕС по проблема.
Това съобщава сайтът на Евро-
пейския парламент. В отговор
на резултатите от изследването
председателят на комисията на
ЕП по заетост Томас Хендел
призова лидерите на ЕС да “по-
ложат усилия за гарантиране на
инвестициите и на висококаче-
ствена, устойчива заетост”.

През май 2016 г. нивото на
безработица в ЕС падна на
8,6%, което е най-ниското ниво
от пролетта на 2009 г. В раз-
личните страни обаче нивата
варират, като този процент в
Чехия е 4, а в Гърция - 24.
Нивото на младежката безра-
ботица в ЕС е 18,6 процента.

Изследване на Евробаро-
метър показва, че борбата с
безработицата е втори по важ-
ност приоритет за европейците
след тероризма. От 28 хиляди
запитани 77% смятат, че ЕС
трябва да предприема още
действия за решаването на

Новината, че бившият
председател на Европей-
ската комисия Жозе Ма-
нуел Барозу ще заеме
поста неизпълнителен ди-
ректор в американската
инвестиционна банка
“Голдман сакс”, не е изне-
нада. Тя обаче предизви-
ка широк отзвук на него-
дувание, въпреки че от 1
май т. г. Барозу е свобо-
ден, без нужда от разре-
шение от ЕК, да заема
нови постове. Това комен-
тира сайтът на организа-
цията “Обсерватория Кор-
поративна Европа”. Париж
определи решението на
Барозу като “скандално”.

Начело на ЕК в про-
дължение на 10 години,
ръководството на Барозу
следваше изцяло корпо-
ративния дневен ред, с

Безработицата - основна
грижа на европейците
За по-активна намеса на ЕС по проблема настояват европейските граждани

проблема, а 69% смятат, че
досегашните усилия са недо-
статъчни. Сред българите, уча-
ствали в проучването, 76% се
обявяват за повече мерки на
европейско ниво по проблема.

В отговор на изнесените
данни председателят на парла-
ментарната комисия по за-
етост, германецът Томас Хен-
дел от Европейската обедине-
на левица/Северна зелена ле-
вица, заяви: “Резултатите по-
казват, че целта, с която бе
основан ЕС, за слагането на
край на войните, вече не е
достатъчна. Новата насока в
Европа трябва да бъде социал-
ната справедливост, слагането
на край на безработицата и
бедността. Един от всеки чети-
ри души живее под линията на
бедността, определена от
ОИСР (Организацията за ико-
номическо сътрудничество и
развитие), младежката безра-
ботица остава неприемливо
висока, а ръстът на несигурни-
те работни места кара все
повече хора да се съмняват в
основополагащото обещание за
повече просперитет чрез ико-
номическо сътрудничество.”

Борбата с дългосрочната
безработица е сред основните

Страницата подготви Кристиела СИМЕОНОВА

Макар да отбелязва спад, безработицата сред европейците пак остава на високи нива,
особено при младежите, като броят на социално изключените е тревожен

Прогресивният алианс на социалистите
и демократите в ЕП (С&Д) приветства
решението на комисията да се придържа
към плановете за преразглеждане на
директивата за командироване на работни-
ци след опита на 11 национални правител-
ства да блокират предложенията. Предсе-
дателят на групата Джани Питела заяви:
“Притиснахме комисията да увери, че ще
се придържа към своите обещания и ще

Според проучване на Евробарометър тероризмът е
сочен като основната заплаха от гражданите на ЕС - 82%
от европейците настояват за повече действия в борбата
с тероризма на общностно ниво. 69% описват сегашните
мерки като “недостатъчни”. 42% от европейците смятат,
че са нужни спешни мерки за ограничаване на финанси-
рането на терористични групи. За 41% от анкетираните
усилията на ЕС трябва да бъдат насочени срещу радика-
лизирането на групи, а 39% посочват като нужна мярка
затягането на граничния контрол.

През есента на 2015 г. евродепутатите приеха резолю-
ция относно превенцията на радикализма чрез образова-
ние и мерки за социално включване на уязвимите групи.
През май т. г. пък беше одобрена регулация, даваща
повече правомощия на Европол. Тя ще влезе в сила
през май 2017 г.

В момента в Европарламента работят върху нова
директива, която да криминализира подготовката на
терористичен акт. Така ще бъдат санкционирани пътува-
ния в чужбина, чиято цел е подготовка за участие в
терористичен акт. Същевременно се предвижда нова
регулация, чрез която да бъдат направени систематични
проверки на гражданите на ЕС, които влизат или напус-
кат границите на общността.

приоритети на комисията на
Жан-Клод Юнкер. ЕК си поста-
ви за цел 75% от 20 до 64-
годишните да бъдат заети до
2020 г. Стратегията “Европа
2020 г.” е заложила цели за
младежката мобилност, инова-
циите, образованието и соци-
алното приобщаване и иска да
помогне за извеждането на
поне 20 млн. европейци от ка-
пана на бедността.

През февруари 2016 г. Евро-
пейският парламент прие пла-

82% ИСКАТ ПОВЕЧЕ МЕРКИ
СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА

нове за преструктуриране на
мрежата EURES с цел подобря-
ване на предлаганите услуги за
търсещи и предлагащи работа в
рамките на ЕС.

Младежката инициатива за
заетост подкрепя младите хора,
които нямат възможност да
работят или да учат, а Фондът
за приспособяване към глоба-
лизацията помага за преквали-
фикацията на освободени от
големи компании служители
заради преместване на дей-

ността в страни извън ЕС.
В приета през юли резолю-

ция евродепутатите призоваха
за актуализиране на дългосроч-
ния финансов план на ЕС за
осигуряване на повече средства
за борба с безработицата, осо-
бено сред младите хора. Лидерът
на Партията на европейските со-
циалисти (ПЕС) Сергей Стани-
шев дори изпрати писмо до Ев-
рокомисията, в което се обявя-
ва против орязването на парите
за младежите.

С&Д ПРИВЕТСТВАТ ЕК В БОРБАТА
СРЕЩУ СОЦИАЛНИЯ ДЪМПИНГ

ревизира директивата. Радваме се, че са
обърнали внимание на нашия призив.
Много компании безскрупулно използват
директивата, за да наемат нископлатени
работници от Източна Европа... Не може
да позволим това да продължава. Трябва
да покажем на европейските граждани, че
полагаме сериозни усилия, за да предотв-
ратяваме злоупотребата с правилата за
свободно движение.”

Барозу и „Голдман сакс” -
опасна връзка

тесни връзки с едрия
бизнес и банките - нещо
характерно за европей-
ския проект в настоящия
му вид, коментира “Об-
серватория Корпоративна
Европа” във връзка с раз-
разилия се скандал, за
който ДУМА писа преди
седмица. Решението на
Барозу затвърждава за
пореден път влиянието на
корпоративните интереси
по най-високите нива на
ЕС.

От 2002 до 2004 г.
Барозу беше министър-
председател на Португа-
лия, а в продължение на
10 години - от 2004 до
2014 г., оглавяваше ЕК.
Това беше и един от най-
тежките периоди за ЕС
заради глобалната финан-
сова криза и дълговата

криза в еврозоната.
От “Обсерватория

Корпоративна Европа”
отбелязват, че именно
“Голдман сакс” имаше
централна роля в причи-
няването на финансовата
криза през 2008 г., тру-
совете от която все още
се усещат в целия Евро-
съюз, а европейците
продължават да страдат
от политиката на иконо-
мии. “Голдман сакс” е и
основен лоби играч в
Брюксел. Най-малко 22
срещи на високо равни-
ще представители на бан-
ката са провели с ЕК от
декември 2014-а.

За удължаване на
периода от 18 месеца на
най-малко пет години за
бивши председатели на
ЕК  (най-малко три годи-

ни за еврокомисари), да
заемат постове, свърза-
ни с преки и непреки дей-
ности на лобиране, както
и други позиции, които
биха могли да представ-
ляват конфликт на инте-

реси - за това призовават
от “Обсерватория Корпо-
ративна Европа” и изра-
зяват надежда, че Евро-

комисията ще се вслуша
в техния глас, макар до-
сега да няма изгледи за
това.
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Съдържанието на материалите в „Здраве” дава обща информация за здравето и болестните състояния на достъпен немедицински език. Тя
не може да замени консултацията с лекар за поставяне на диагноза и за лечение. Екипът на вестника не носи отговорност за самостоятелно
поставяне на диагноза и самолечение, основани на публикациите. Страница на Аида ПАНИКЯН

Заветната заповед за отпуска-
та ви е вече в джоба. Хотелът -
резервиран. Плажните масла, бан-
ските и хавлията - в сака, челядта
- строена. “Дръж се, море - идваме!”

Уви, радостта може да бъде
помрачена от вирус или бактерия,
които, без да са си платили за
курорт, на ваш гръб са решили да
се забавляват на морето. Не го
приемайте лично - просто се опи-
тайте да ограничите максимално
пораженията, които ще нанесат на
дълго планираната почивка. В
такъв момент имате чувството, че
най-близката тоалетна е на около
1000 км от вас...

Най-често срещаните летни
инфекции у нас са чревните, под-
чертават специалисти. Вирусните
се причиняват от ентеро- и ротави-
руси. Както и по-рано са коменти-
рали лекари за страница “Здраве”
на нашия вестник. Ентеровирусите
са обичайните причинители на
т.нар. летни грипове. А най-чести-
те причинители на бактериални
инфекции са шигели, салмонели и

В предишни броеве на
ДУМА писахме как тряб-
ва болният от сърдечна
недостатъчност (СН) да се
грижи за себе се, как
близките му да се грижат
за него. Днес, драги чита-
тели, искаме да разкажем
какво държавата ни не
прави за хората със СН.

За жалост у нас няма
достоверни данни за за-
болеваемостта и разпро-
странението на СН, няма
публикувани данни от ця-
лостен регистър на болни-
те със СН, трудно е да се
следят резултатите от
лечението на пациенти
със СН. Смята се, че СН
засяга приблизително 140
000 души в България и се
очаква разпространение-
то й да нараства в бъдеще
заради застаряващото
население. Според ръко-
водството за СН на Евро-
пейското кардиологично
дружество приблизително
1-2% от населението на
Европа е със СН. Следо-
вателно, предвид населе-

1. Хра-
нете се в
определе-
ни часове,
м и н и м у м
три пъти на
ден. Хапва-
нето сут-
рин и на
обяд не
бива да се
пропуска.
Защото ве-
черта чо-
век е пре-
калено гла-
ден и орга-
низмът му
компенси-
ра с при-
емане на
наднорме-
ни количе-
ства храна. Така се зарежда с повече енергия, и
то във време, когато няма как да я изразходва.

2. Намалете готварската сол. Вкусът на ясти-
ята може да се постигне с диетичната сол, която
се купува от аптеките. Опитайте се да привикнете
към по-безсолни храни.

3. Бъдете бдителни за т.нар. скрити мазнини,
които някои храни коварно предлагат. Това са
чипсът, пуканките, снаксът, бургерите. Не случай-
но американците ги наричат “джънк фут”, меко
казано - нездравословна храна.

4. Ограничавайте до минимум “невидимите”
захари. Има ги в доста газирани напитки, сокове,
други готови храни.

5. Внимавайте при кулинарната обработка на
храната. Ястията трябва да се задушават, да се
пекат или да са варени. Но не е разумно да се дава
предимство на пържените храни.

6. Не пренебрегвайте супите. Правилно е да
има супа всеки ден. Най-полезни са постните зе-
ленчукови бульони. Те са добра алтернатива на
сандвичовото хранене.

7. Осигурявайте си риба. Тя може да е основ-
но ястие поне 2 пъти в седмицата.

8. Изпивайте по чаша минерална вода преди
всяко ядене. Тя разрежда стомашния сок, създа-
ва известно чувство за ситост.

9. Внимавайте с алкохола. Той също притежа-
ва скрити калории. Има и неприятната способност
да отваря апетита. Може да променя обмяната на
веществата в неправилна посока и да товари чер-
ния дроб.

10. Заради здравето и стройната си фигура
ограничавайте до минимум консумацията на
компоти, сладка и туршии. Яжте сурови плодове
и зеленчуци. За десерт вместо сладкиши предпо-
читайте чаша пресен плодов сок.

140 хил. души в България страдат от сърдечна недостатъчност

Нездравословният начин на живот, като
вредните хранителни навици и тютюнопушене-
то, могат да увеличат риска от сърдечна недо-
статъчност с 50%.

рия, а националното ли-
дерство за насърчаване и
осъществяване на на-
предък в областта е ми-

нието от 7,3 млн. души на
България, вероятно около
140 000 в страната стра-
дат от СН. Въпреки това
няма достоверни източни-
ци на данни, които да
потвърдят това приблизи-
телно число. А надеждно-
то и широкомащабно съби-
ране на данни дава въз-
можност за планиране на
лечението въз основа на
научни доказателства.
Анализът на данните и по-
казателите за ефектив-
ност играят важна роля
при разработването на
здравните политики. Ре-
зултатите от проследява-
нето дават на създатели-
те на политики нужната
информация, въз основа
на която инвестициите се
насочват към подходящи-
те цели, за да се подобря-
ва качеството на услуги-
те. Въпреки че страната
ни е потвърдила участие-
то си в Световната про-
грама за повишаване на
осведомеността за сър-
дечната недостатъчност,

няма национални и регио-
нални планове за подоб-
ряване на резултатите от
лечението на СН в Бълга-

нимално. СН не е заложе-
на като приоритет в съще-
ствуващите планове в
здравеопазването в
България. В новата Наци-
онална здравна стратегия
2014-2020 сърдечносъдо-
вите заболявания заемат
централно място, но СН
не е включена. Освен
това СН не е част от На-
ционалната програма за
незаразни заболявания
2014-2020.

Сърдечната недоста-
тъчност е нарастващ про-
блем в Европа. Важно е
да имаме изчерпателни
данни за реалните изме-
рения на СН в България,
за да създадем национал-
ни и регионални страте-
гии за лечението й, ко-
ментира доц. д-р Пламен
Гацов, председател на
Работната група по
сърдечна недостатъчност

към Дружеството на кар-
диолозите в България,
ръководител на клиника-
та по кардиология в бол-
ница “Лозенец” в София.

В България няма ме-
дицински сестри, специа-
лизирани в лечението на
СН. Специализираните
медицински сестри могат
да осигурят така необхо-
димата последователност
в лечението от болнична-
та до извънболничната
среда, и могат да предло-
жат допълнително обуче-
ние и по-добра подкрепа
на пациентите със СН.

Необходими са плано-
ве за дългосрочно лече-
ние на СН, за да се оси-
гури гладко преминаване
на пациентите от болнич-
ната среда към дома. Най-
уязвимият момент за
пациентите е изписване-
то им от болницата.

Инфекциите
ходят безплатно
на курорт
Диария, повръщане и
температура са защитни
реакции на организма

др. И двата вида
инфекции засягат
храносмилател-
ната система. Че-
сто явление са по
морето - там се
събират много
хора, занижена е хигиената, съхра-
нението на храната е по-различно,
отколкото у дома.

! Плажът не е място за хране-
не, подчертават лекарите.

! Мийте редовно ръцете си със
сапун, особено преди хранене, а
при невъзможност ползвайте влаж-
ни антибактериални кърпички.

Симптомите на двата вида ин-
фекции са сходни - диария, повръ-
щане, болки в корема, температу-
ра. Диариите не са летен проблем,
а целогодишен. Особено - причине-
ните от ротавируси. Тук е мястото
да се спомене, че за малчуганите
проблемът с ротавитурите има
лесно решение - противоротави-
русна ваксина. Всеки родител
може да се информира за нея при
личния лекар или при педиатъра.
Ротавирусните диарии протичат
най-тежко при малчуганите. Спо-
ред педиатрите и инфекционистите
важното е да не се допусне обез-
водняване на организма. Те обяс-
няват, че кърмачетата и малките
деца имат няколко пъти по-бърза
обмяна на течностите от възраст-
ните и затова само за няколко
часа загубата на вода за тях може
да е фатална.

Не бързайте да посягате към
лекарства, а още повече - към
антибиотици, предупреждават и
българските, европейските лека-
ри. Те препоръчват при диария

първо да се мине на диета и да се
ядат само солети, обикновени би-
сквити, препечен хляб. Не бива да
се консумират каквито и да е
плодове и зеленчуци. Диетата на
сухар и бисквити трябва да се
спазва поне още два дни, след
като разстройството е преминало.

Известните от бабите ни сред-
ства - преварена вода, чай от джо-
джен или шипка са “спомагателно
средство”, което има слаб ефект,
но пък пазят организма от обез-
водняване.

Световната здравна организация
(СЗО) препоръчва в цял свят специ-
ален разтвор, в който в определено
съотношение се съдържат глюкоза
и натрий. Разтворът се усвоява
много бързо (10 мл на 1 кг тегло за
час). Така че преди да тръгнете на
лятната си почивка, особено, ако
сте с децата, минете от аптеката и
си купете от разтвора.

“Има лекарства, които потис-
кат чревната перисталтика, спи-
рат разстройството и дори може
да доведат до запек. Но не е пре-
поръчително да се вземат, защото
диарията сама по себе си осво-
бождава организма от токсините,
а тези лекарства потискат това
действие. Затова те не трябва да
се дават, особено на деца до 3 г.”,
препоръча преди време педиатърът
от Инфекциозна болница в София
доц. д-р Атанас Мангъров.

10 препоръки
на диетолога
10 препоръки
на диетолога
10 препоръки
на диетолога
10 препоръки
на диетолога
10 препоръки
на диетолога
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Людмил  АСЕНОВ

СОФИЯ - ЗЕЛЕН ГРАД

Жейно ЖЕЙНОВ

За пране на пари
и валута семейно
съдии оправдаха
поредния иск!
Не е крал.
Не е прал...
И въпрос ненадейно:
“Без пране
как тогава е толкова чист!?”

НА ВТОРА
ИНСТАНЦИЯ

Лозан ТАКЕВ

СЛУЧАЙ
В МВР

Издирват се бандити!
По снимките личат
и белези, с които
днес ще ги заловят!
Но вместо да ги  хванат,
те вчера сутринта
са снимали навярно
борба с престъпността!?
Защо ли да ги хващат!
Така престъпността
редовно им се плаща
в брой по ведомостта!

Един ден почувствах, че съм
станал идиот. Избръснах се, за-
кусих, отидох на работа. Но през
цялото време усещах, че съм
идиот. После през целия ден се
опитвах да наблюдавам отноше-
нието на околните. Нищо особе-
но. Всички се държаха с мен,
все едно че не съм идиот.

След работа минах през
кварталното кафене. Пих вод-
ка с кола, втора... Нищо. При-
брах се вкъщи. Жена ми гле-

Димитър ДОСТОЕВСКИ
даше сериал.

- Марче – плахо я прегърнах
аз, - аз съм идиот! Сутринта го
осъзнах!

– Миналата година те стег-
на лумбагото. По-миналата по-
лучи бъбречна криза. Сега се
обявяваш за идиот, само и само
да отложиш с още една година
ремонта на кухнята! Не ти се
урежда въпросът!

Почувствах се идиотски - не
стига, че си идиот, ами и най-
близкият ти човек не те

разбира! Качих се при съседа
от горния етаж.

- Иване – казах му, – знаеш
ли, че аз съм идиот!

- Знам – отвърна той. – Тре-
ти месец не ми връщаш ония
двайсет лева! Обаче и аз съм
идиот, че ти ги дадох!

След което ми хлопна вра-
тата. Върнах се у дома в идиот-
ско настроение. С кого да спо-
деля, дявол да го вземе, пред
кого да си излея душата?
Звъннах на братовчеда:

- Мирчо, знаеш ли, сутринта
като се събудих, почувствах, че
съм идиот! Много особено чув-
ство. Не боли, не сърби, обаче
усещам, че съм идиот и топли
вълни не ме обливат...

- Слушай! – заговори най-
после братовчедът. – Наследст-
вото сме го поделили! Пито –
платено! Нивата при завоя на
село е моя! И късметът, че ис-
кат да строят там бензиностан-
ция – и той е мой! Така че – хич
не ми се прави на идиот! Няма
да те огрее!

И затвори телефона.
На другия ден така, много

внимателно, се опитах да на-
мекна на колеги и познати, че
съм идиот. Пълно неразбиране.
Един ми каза, че не, тая няма
да я бъде, няма да ми поеме
проекта, друг ме заподозря, че
искам да го изместя в йерархи-
ята... Абе – идиотска ситуация!
Вкъщи жена ми пак гледаше

идиотския си сериал. Отчаян
седнах до нея и заедно догле-
дахме епизода. А след него за-
почнаха новините. И, о, щастие!
О, утеха за идиотската ми душа!
На екрана се появи, кой мисли-
те? Народният ми представител!
Депутатът! Онзи, за когото съм
гласувал! И наговори такива
неща, каквито можеш да наго-
вориш само на хора, които смя-
таш за пълни идиоти.

Изведнъж почувствах облек-
чение. Ето един човек, който,
макар че не ме вижда, макар
че не ме познава лично – вяр-
ва, убеден е, сигурен е, че съм
идиот!

Следващия път пак ще гла-
сувам за него!

Идиот

МОЖЕ ДА МЕ

НАРИЧАТЕ СОРОС

Сава КРЪСТАНОВ

Никой не може да обясни как се случи, но
тази вечер гост на интелектуалния кръжец в
„Синята писана“ беше известният телевизио-
нен политолог наричан Малкият Шаман. По-
късно проблемът се изясни - оказа се, че
нашият професор Гачо Философа му бил
преподавател в страшните  тоталитарни вре-
мена. След като отпи от сухиндолското кабер-
не, Малкият Шаман облиза доволно устни:

-Глухите чуват и слепите виждат колко
правдиви са словата на нашия президент.
България отстоява ценностната система на ЕС
и НАТО, защото веднъж завинаги скъса с
комунистическия си манталитет, диктата на
ченгетата и зависимостта от Русия. Това, ува-
жаеми приятели, е правилният път!

Докато всички почтително слушаха, ве-
роятно сгорещен от лятната жега или от
водката, изненадващо се намеси нашият
местен шаман Ефрем, един доста нервен и
доста едър при това квартален политолог:

- Правият ти път е като крив макарон. Тво-

ят президент не е мой. Бил е
комунист, а аз не! Твоето
НАТО не е мое, защото ни
готви за война с държавата,
без която България просто
нямаше да съществува. Бла-
годарение на ценностната
ви система корумпирани

политици ни ограбват безнака-
зано. Народът е изоставен в ръцете на банди-
ти, мафиоти и всякакви престъпници!

На това място Малкият Шаман се опита да
каже нещо, но нашият едър Ефрем го спря с
жест, нетърпящ възражение:

- Я ми кажи, господин Доста Малък Ша-
ман, ти  и твоите политолози и разни жур-
налисти какви пари прибирате от разните
соросци, за да опитвате да ни правите на
маймуни!

Тук Малкият Шаман вече стана наисти-
на съвсем малък. Разсърден достатъчно, той
почервеня като кабернето, дето пиеше, и
без да плати, си тръгна, без да се сбогува.
Само Тинката, който изчакваше с поднос
напитки, рече след него:

- Няма разплакани, нали!
-Няма! – обади се нашият едър шаман,

после извади портфейла си. – Аз плащам
консумацията му. Отпускам му политсубси-
дия и ще искам вече да ме наричате про-
сто Сорос!

Та ето – имаме си вече в квартала и
Сорос...

Тихомир ЙОРДАНОВ

РЕЗУЛТАТИ

Успешният във столицата гейпарад
показа на света дипломатично,
че кадри имаме в наличност
за следващ управляващ ни наряд.

Успешният във столицата гейпарад
показа на света дипломатично,
че кадри имаме в наличност
за следващ управляващ ни наряд.

Успешният във столицата гейпарад
показа на света дипломатично,
че кадри имаме в наличност
за следващ управляващ ни наряд.

Успешният във столицата гейпарад
показа на света дипломатично,
че кадри имаме в наличност
за следващ управляващ ни наряд.

Успешният във столицата гейпарад
показа на света дипломатично,
че кадри имаме в наличност
за следващ управляващ ни наряд.
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ЕВРОКЛАСИЦИ
Валентин ДРУЖИНИН � РУСИЯ

Тележивот:
Имате ли медицинско образова-

ние?
- Да, 126 серии “Спешно отделе-

ние”.
- Само това ли?!
- Не, разбира се! И седем сезона

“Доктор Хаус”!
☺

Модерни времена:
Тази сутрин едва се събудих. В

кафеварката вместо вода съм сипал
енергийна напитка и си направих
двойно кафе. Чак на “Цариградско
шосе” забелязах, че съм без колата...

☺
Знаете ли, че:
Има много жени с красиви задни-

ци... ала има и много задници с краси-
ви жени...

☺
Петелът и кокошката спорили на

кого работата е по-тежка и решили
да си сменят ролите за една седмица.
Казали на фермера за смяната.

На втория ден кокошката тича при
петела и му вика:

- Ти печелиш! Давай да се сменя-
ме, че фермерът каза, ако и утре не
го събудя навреме... отивам в тендже-
рата!

Петелът се зарадвал и казал:
- А бе, то и моята не е лесна. Фер-

мерът иска от мен по едно яйце на
ден, аз имах две, дадох му ги, а за
утре въобще не знам откъде ще му
търся яйце...

☺
Драма:
Той се влюби в мен, защото съм

стройна и мълчалива. Просто не мо-
жех едновременно да говоря и да си
гълтам корема.

☺
- Тате, вярно ли е, че сте ме наме-

рили в зелето?
- Вярно е, синко... вчера в зелето,

онзи ден зад гаража, преди два дни
на спирката, целият одрайфан. Айде
да спреш да се наливаш с водка, а?

☺
Образователна реформа:
Иванчо влиза в аптеката и започ-

ва да изброява на аптекарката:
- бинт;
- марля;
- риванол;
- кислородна вода;
- лепенки;
- обезболяващи.
Аптекарката се притеснила и го

пита:
- Да не е пострадал някой?
- А, не, но баща ми отиде на роди-

телска среща...
☺

Отварям хладилника - какво ли
няма в него? И сирене няма, и мляко
няма, и кашкавал няма, и месо няма...
Завъртам глобуса - къде ли не съм
бил? И в Италия не съм бил, и във
Франция не съм бил, и в Испания не
съм бил...

☺
Гърция, турист пита местен жител:
- Как живеете тук?
- Немного добре. Знаете ли, тук

нищо не расте.
- Как, дори ако се засее ръж?
- Е, ако се засее, е друга работа...

☺
Знаете ли, че:
Жените си приличат с бебетата по

това, че спреш ли да им чуваш
мрънкането, значи правят някаква
беля...

☺
Комарите са като италианската

мафия. Убиваш един и после цялата
фамилия идва да ти отмъсти.

☺
В Берлин в резултат на авария се

срутва четириетажна кооперация. За-
гинало семейството на първия етаж -

от Сирия, на втория етаж - от Либия,
и на третия етаж - от Сомалия. Не
загинало само немското семейство от
четвъртия етаж. Историята попада в
новините.

Тутакси се домъкват разни домо-
расли “правозащитници”, почва едно
сочене с пръст, едно викане:

- Как така са загинали мюсюлмaни,
чернокожи, а белите - не?!

Един от пожарникарската команда
отговаря:

- Ами немското семейство е било
на работа...

☺
Забавна икономика:
Основи на българското ценообра-

зуване:
1. Погледнете тавана и измислете

цена;
2. Поставете измислената цена на

етикета на стоката;
3. Ако купуват - увеличавайте це-

ната, докато спрат;
4. Ако не купуват - намалявайте

цената, докато започнат.
☺

Приказка:
Не че принцесата бе лека жена...

просто всички принцове, дошли на
бала, станаха баджанаци...

☺
Мъж с две гипсирани ръце влиза в

бар. Обръща се към бармана:
- Извинете, бихте ли бръкнали в

джоба ми и да извадите пари за една
бира?

- Да, разбира се.
- А сега бихте ли доближили хал-

бата до устата ми, да мога да пия?
- Да, разбира се.
След още няколко бири.
- Извинете, а къде тук е тоалетна-

та?
- През три пресечки, в бензинос-

танцията.
☺

Мъж се връща от командировка.
- Мъжът ми cе върна, скрий се

някъде!
Любовникът се скрива под легло-

то.
Мъжът влиза и чува някакъв звук

под леглото.
- Шаро, ти ли си?
- Да! - казва любовникът и облизва

ръката му.
☺

Сутрин след запой мъж пита жена
си:

- Скъпа, сигурно си се притеснила,
след като се прибрах с избити зъби и
синина под окото?

- Никак. Когато се прибра, тия неща
ги нямаше.

☺
Днес отидохме с мъжа ми да взе-

мем децата от село. Първият, който
тичаше срещу нас радостен и щаст-
лив, беше дядо им.

☺
Помни, братле:
- Женското мълчание не е знак на

съгласие... То, братле, е предшестве-
ник на някаква беда!

☺
Шопски хумор:
Стрина Пена се връща вкъщи, ця-

лата раздърпана и зачервена и раз-
казва на мъжа си:

- Мани, мани к‘во ми се сууучииии!
Връщаме се яз, Мичито и Гичка и точ-
но пред онзи страшния мост, тъмно,
изскочи пред нас един маскиран и...
ни изнасили, менека и Мичето!

- А Гичка?
- Е, па онааа не сакаше!

☺
Средновековен спам през 15-и век:
Стои принцът, чака писмо от люби-

мата. Три дни и три нощи чака. При-
стига пощенски гълъб. Щастливият
принц развълнуван отваря писмото. А
там: “Точа мечове. Изгодно.”

☺
Пепеляшка към принца:
- Обувката ми стана! Кога е сватба-

та?
- Това беше полуфиналът. Сега ще

мерим сутиен.
☺

Друга приказка:
Живял някога един принц. Веднъж

той попитал прекрасната принцеса от
съседното кралство: “Ще се омъжиш
ли за мен?” Тя отговорила: “Не, за
нищо на света!” И принцът живял
дълго и щастливо...

☺
Приличаш на Барби...
- Благодаря. Имаш предвид висока

и красива, нали?
- Не, изкуствена и безмозъчна...

☺
Хванал един дядо Златната рибка.

Тя му казала, че ако я пусне, ще му
изпълни едно желание.

- Направи ме “Герой на република
България”! - отсякъл дядото и... оста-
нал сам самичък посред едно поле с
две гранати в ръцете и пет танка сре-
щу него.

☺
Отишъл принцът при царя:
- Изпълних си обещанието, ето

главата на дракона! А ще изпълните

ли сега вашето?
- Да, ето ръката на принцесата...

☺
Веднъж Баба Яга хванала млад и

красив момък и му казала:
- Ако отговориш на гатанката ми,

ще ти се отдам, а ако не познаеш, ще
те изям. Момъкът си помислил:

- По-добре да ме изяде...
А Баба Яга продължила:
- Зеленичко, живее в блатото, ска-

ча, започва с “ж” и завършва с “а”. Що
е това?

- Скакалец!
- Ах, ти, палавник такъв! - викнала

Баба Яга. - Позна!
☺

Върви си един човек през гората и
вижда три джуджета.

- Какви сте вие бе, момчета? - пита
човекът.

- Ами ние сме седемте джуджета.
- Е как седем, като сте три?!
- Е нема хора бе, братче!

☺
“Кой е ял от моята чиния?” - попита

татко мечок.
“Кой е ял от моята чиния?” - попита

мама мечок.
“Кой е ял от моята чиния?” - попита

малкото мече.
И само Маша, гледайки говорещи-

те мечки, разбра: “Трябва да отказвам
тревата...”

☺
Някакъв хванал Златната рибка и

тя му се примолила:
- Пусни ме, ще ти изпълня три

желания!
- Добре... Първото ми желание е

да имам много пари. Второто ми же-
лание е да имам колкото си искам
жени. А третото ми желание е да те
хвана още стотина пъти.

☺
Пинокио:
- Тате, аз откъде съм се появил?
Татко Карло:
- Кълвачът те донесе...

☺
На една скала високо в планината

седят Чебурашка и един орел.
По едно време орелът разперил

криле и казал:
- Хайде да отлитаме.
- Почакай да ми починат ушите, де

- отговорил Чебурашка.
☺

Трета приказка:
- Как Снежанка ще си подели

ябълката със седемте джуджета?
- Ще изяде ябълката и после ще

даде на всички.
☺

Модерни времена:
Али Баба отива при пещерата и

казва:
- Сезам, отвори се!
Отговаря механичен глас:
- Въведете вашия ПИН код...

☺
Майка разказва на детето си:
- Имало едно време цар...
- Мамо! Мамо, ами царица?
- Не сме стигнали дотам. Но щом

искаш да знаеш - избягала с готиния
рицар.

☺
Всички знаят приказката за прин-

цесата и граховото зърно, нали?...
Е, не е имало никакво зърно, про-

сто принцът и принцесата е трябвало
да обяснят някак синините...

☺
- Марийке, ще хвърля целия свят в

краката ти!
- Иванчо, успокой се и остави гло-

буса на мястото му!
☺

Малки хитрини:
Искаш ли да разбереш, кой те

обича повече… жена ти или кучето?
Заключи ги в багажника и виж кой ще
ти се зарадва, когато го отвориш!

☺
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Боян БОЙЧЕВ

Îò ðåäàêòîðà

À â Äðåâíà Ãúðöèÿ
ñïèðàëè âîéíèòå...

Все се надявах, че олим-
пизмът, олимпийската
идея могат да бъдат един
от корективите на  безу-
мията в нашия живот.

В древността олимпий-
ските игри са възникнали с
цел да спрат войните, да
бъде преодоляна омразата
между хората и споровете
да бъдат решавани на аре-
ната с мирни средства.
Тогава за периода на състе-
занията всички военни кон-
фликти са били прекратя-
вани. Освен надпревара в
различни спортни дисцип-
лини е имало и състезания
по поезия, скулптура и дру-
ги изкуства.

Вече в наше време с
възстановяването на
олимпийските игри през
1896 година целите си ос-
тават същите. И те са
записани в олимпийската
харта. Основната идея на
олимпизма е обединяване
на хората от целия свят
чрез спорта. А един от
основополагащите принци-
пи е спортът да бъде по-
ставен в услуга на хармо-
ничното развитие на чо-
века с оглед на насърчава-
не на мира в обществото
при зачитане на човешко-
то достойнство.

Но спортът има голя-
мо влияние върху хората.
И политиците знаят
това. Преплитането меж-
ду политика и спорт поня-

кога е доста брутално.
Нека си припомним дори
само бойкотите на олим-
пийските игри в Москва‘80
и Лос Анджелис‘84.

Днес ударите са насо-
чени срещу Русия. В цяло-
стната кампания, включ-
ваща икономически санк-
ции, военен обръч и т.н., се
включва и спортът. Нача-
лото бе миналата година с
допинг скандала около рус-
ките лекоатлети, изфаб-
рикувания филм на немска
телевизия и последвалата
забрана за участие в меж-
дународни състезания. В
крайна сметка отборът по
лека атлетика на Русия
няма да участва на Игри-
те в Рио.

Отстраняването на ру-
ските спортисти от най-
големия спортен форум на
планетата не цели борба с
допинга. И на най-големия
наивник му е ясно, че пове-
чето спортисти взимат
забранени препарати.
Ударът е политически, за-
щото спортът е част от
лицето на една нация.

Дали руснаците ще бой-
котират олимпийските
игри или МОК ще вземе
решение да ги отстрани -
това е вече без значение.
За пореден път връх взи-
мат политически и иконо-
мически интереси, чийто
проводник е англосаксон-
ското лоби в спорта. И
МОК стана поредният те-
хен заложник. Вижте кои
мултинационални корпора-
ции са сред основните спон-
сори на МОК.

След поръчков филм,
заснет със скрита камера,
бе отстранен от МОК през
2004 година и Иван Слав-
ков. Тогава Батето си поз-
воляваше твърде смели ко-
ментари за американска-
та външна политика и
същото това англосаксон-
ско лоби в спорта...

155 кандидати от 35
страни са официално записа-
ни за конкурса, претенден-
ти за наградите са 51 млади
артисти в категория “млад-
ша възраст” и 104 в “старша
възраст”. Състезателите се
борят за званието “Лауре-
ат на Международния бале-
тен конкурс във Варна”,
отличия и медали и множе-
ство допълнителни награди.
За трети път ще бъде присъ-
дена Специалната награда
за най-талантлив млад ар-
тист на името на маестро
Емил Димитров - създател и
дългогодишен двигател на
това изключително събитие
в света на танца.

Пръв пред журито се
представи българският

Антонио Бандерас ще
влезе в образа на Джани
Версаче в нов биографичен
филм за известния дизай-
нер. Актьорът, който сам
стана дизайнер, ще обеди-
ни сили с режисьора, носи-
тел на “Оскар”, Били Аугуст.
Действието ще се развива
в Милано, а снимките ще
започнат през декември
тази година.

Сцени ще бъдат заснети
и в родния град на италиан-
ския дизайнер Реджио Кала-
брия, както и в Маями, къде-
то той е застрелян пред
дома си през 1997 г. на 50-
годишна възраст. Самият
Бандерас не крие възхище-
нието си от дизайнера, ко-

ÊÈÍÎ

Áàíäåðàñ êàòî Âåðñà÷å
â áèîãðàôè÷åí ôèëì

гото наскоро посочи като
голямо свое вдъхновение за
първата си модна колекция.
Испанецът, който минала-
та година се записа в изве-
стното модно училище
“Центръл сейнт Мартин”,
разкри, че най-голямо влия-
ние са му оказали ранните
модели на черни кожени яке-
та на Версаче. Новият би-
ографичен филм за дизайне-
ра не се снима с одобрени-
ето на семейството му и
говорител на луксозната
марка разграничи лентата
от модната къща.

“Филмът трябва да бъде
гледан като плод на въобра-
жението”, коментира той,
цитиран от БГНЕС.

Новата книга на Мартин Ралчевски - ро-
манът “Антихрист” (ИК “Хер-
мес”), излeзe на 21 юли. В него
авторът засяга много от про-
блемите, които разтърсиха
съвременното общество. Съби-
тията, пророкувани в Откро-
вението, започват да се случ-
ват. Ставаме свидетели на бе-
жанската криза, нападения и
страшни атентати в големи-
те европейски градове. Страх
и безсилие обземат цивилизо-
вания свят.

За многото лица на Анти-
христа разказва Мартин Рал-
чевски. Книгите му са изклю-
чително автентични и емоци-
онални. Сред тях се нареж-

дат “Безкрайна нощ”, “Горски дух”, “Полубо-
гиня”, “30 паунда”, “Измама” и “Еми-
грант”. Някои от тях са преведени
на английски и немски език.

“Антихрист” е седмата книга на
Мартин Ралчевски, а междувремен-
но авторът работи върху следва-
щия си проект - сборника с разкази
“Душа”.

Едно симпатично българско се-
мейство в Англия. Разтърсваща
любов и плашеща световна дейст-
вителност. Конфликт, раздяла,
път. От Англия през България към
необятния Изток. Едновременно
роман и филм. От бъдещето! Болез-
нен, истински и реалистичен, пише
за книгата проф. Пламен Павлов,
историк.

Ìàðòèí Ðàë÷åâñêè
ñ íîâà êíèãà  - “Àíòèõðèñò”

ÐÎÌÀÍ

ÊÎÍÊÓÐÑ

Êîé ùå
ñòàíå
ëàóðåàò
íà áàëåòà
âúâ Âàðíà

състезател в младша
възраст Даниел Обрешков
от Националното училище
по изкуствата “Добри Хрис-
тов” във Варна, който
изпълни Вариация на Франц
от II действие на балета
“Копелия” от Делиб.

Първият тур - класическа
хореография, бе до 19 юли,
вторият - класическа и
съвременна хореография - от
21 до 24 юли, а третият - от

26 до 27 юли. Финалът ще
бъде гала концерт на лауре-
атите на 29 юли, а на 30-и
ще го последва супер гала
концерт “Среща на поколе-
нията”, в който ще участ-
ват и носители на призове
от предишни издания на кон-
курса.

Начало на надпреварата
даде вицепрезидентът на
България Маргарита Попова,
патрон на конкурса.

В тринадесетото издание
на традицион-
ния пленер
по живопис в
Нова Загора
взеха участие
украинските
художници
Васил Леки,
Евгения Вини-
кова, Катерина
Николенко и
Олена Березянска. Те се
запознаха с атмосферата
на новозагорския край,
посетиха природни и кул-
турни обекти.
Създадоха произведения
с индивидуална творческа

ÏËÅÍÅÐ

Óêðàèíñêè õóäîæíèöè
ãîñòóâàõà â Íîâà Çàãîðà

интерпретация, естетическа
платформа и нагласа.
Техните творби ще обогатят

фонда на Художестве-
ната галерия “Руси

Карабиберов”,
където до този
момент се съхра-
няват над 170
произведения,
създадени по

време на проведе-
ните през годините пленери.
Изложбата “Пленер по
живопис” ще може да се
разгледа
до 31 август в ХГ “Руси
Карабиберов” на площад
“Свобода” 5.
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ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ е роден през 1985 г.
в Кюстендил. Завършил е ПГИМ “Йордан За-
хариев” - Кюстендил, специалност банково,
застрахователно и осигурително дело. В мо-
мента е студент в СУ “Св. Климент Охрид-
ски” - специалност “Public Relations”. Публику-
вал е в списанията “Съвременник”, “Страни-
ца” и “Глоси”, в периодичния печат и в елек-
тронните списания за литература
“Кръстопът”, “Литературен свят” и “Ли-
тернет”. Негови текстове са номинирани и
награждавани в национални литературни кон-
курси, включвани в антологии и излъчвани в
радиоефир.

Íîâè ñòèõîòâîðåíèÿ îò Ãåîðãè Êîñòàäèíîâ
Ï î å ç è ÿÏ î å ç è ÿÏ î å ç è ÿÏ î å ç è ÿÏ î å ç è ÿ

Колко живее една роза
Нищожни, невидими дори, са песъчинките
и какво е една сълза в очите на влюбен?!
Но когато в дланта ми поставяш ръчица,
неусетно в морето пред нас сме изгубени.

- Ами пчелите - някой ще попита -
колко време на Земята е една пчела?!
Достатъчно, достатъчно, за да докаже,
че любовта е саможертва и цветя!

И една роза живее толкова малко,
но когато между нас като спомен застане,
ще се слее с вечността ни и онази цветарка,
която в онзи майски ден ми я продаде.

Разлики
да откриеш разликата между
пътешественик и скитник
и да опознаеш всички видове усмивки
а сълзите...
а булевардите
калните пътеки
жените с клепачи като черчевета
на планинска къща
толкова мънички
а в дъното минават влакове
река бучи
сокол прелита
и изчезва зад баира
да степенуваш човеците
на странници
колеги
познати
и понякога приятели
а болката...
а виното
бели покривки
улични пейки
някой те отминава
друг те прегръща
ръцете им уж са еднакви
но в очите и дланите най сме различни

Кюнец
Седи сам в ъгъла.
Пие ракия
и сам си говори.
Носи кюнец,
с прокарано през него въже,
като раница.

- Защо ти е кюнеца? -
някой го подиграва.
- За комин. -
сърдито, но благо,
той отговаря.

- Остави го. Луд е.
Не пречи на никого.
Пие ракия във ъгъла
от двайсет години.
Носи кюнец
и мечтае за къща.

Колко еднакви сме, Господи!

Пътища
Отново спорим с морето за разни неща.
Че всеки се връща откъдето е тръгнал.
И ако някой смело отрича - поредна лъжа,
че неусетно е своята болка израсъл.

Да бяха детски обувки, протрити от път,
от пръстени грехове кракът да не влиза,
бих повярвал. Но за болката няма калъп
и очите до най-скритата гънка залива.

Отново с морето мълчим за онези неща.
Пуша, въздишам, то набръчква сини завеси.
- До утре, до скоро, до някога! - махам с ръка -
А, всъщност, най-важното е за къде си.

Сиво
Сиво.
И димът отказва вече
да влиза в гърдите ми.
Като огнедишащ дракон.
Като камина със запушен комин.
Бълвам навън сивота.
Отдавна съм изгубил способност
да разделям
на черно и бяло
хората,
котките
и случващото се.

Времето,
в крак с мен,
изтърси някъде представата
си за контраст.
Само
Слънцето,
като подправен етикет,
държи да ни убеди,
бе е Май.

Сърдечен хирург
красиво момиче
заровило ръце до лакти
в книгите на сергията
тършува
на няколко крачки във тъмното
чакам
за да знам на какво ще даде живот
когато
някой ден дълбае
със същото любопитство
в сърцето на мъж

Из „Пчелата”
Както се обичат пчелата и черешовият цвят,
така съм привлечен от тебе,
човеко.

Прости ми, ако
пипалцата ми те нараняват!
Прости ми,
ако стъпвам грубо!

Няма плод без болка.
Няма живот без болка.
Не искам нищо повече от краткостта
на цъфтящата усмивка.
Кротостта на любовта.

Нека други берат плодовете.
Пчелата в мен и без това ще е мъртва
при следващата среща с теб,
когато ще си плод,
а аз ненужен.
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“Обидени души” на Петър
Доневски е книга равносмет-
ка и книга изповед. Трудно ми
е еднозначно да определя
този сборник с разкази, защо-
то художествената тъкан е

Където лъкатуши Скът
проникната от документални
ретроспекции, а публицистич-
ната минорност се преплита
с одухотворени природни опи-
сания. Еднозначното ми мне-
ние обаче остава непоклати-
мо - това е книга, написана с
много любов към хората и
природните красоти, към до-
бродетелите на живота и
техните приносители. Книга,
в която криволите на досто-
лепната мизийска река Скът
са скътали ливади с дъх на
уханни треви и омайни билки.
Книга за вечния чернозем
български, заключен между
Дунава и северните склонове
на Врачанския балкан. Книга
за Бяла Слатина и Враца, край,
където живеят благородни,
работливи, скромни и достой-
ни хора. Книга за техните
житейски пътища и тегоби,
за малките им радости, стра-
данията и терзанията им.
Книга за действителността
от миналото време и за теж-
ката реалност на новите вре-

мена - несигурни и драматич-
ни. Такава книга не се чете на
един дъх и не те носи върху
безгрижните криле на роман-
тиката. Тя е едновременно
история и документ, лирика и
хармонична честота. Ав-
торът не е търсил евтини
трикове за привличане на
читателското внимание.
Създал е справедлива панора-
ма на един кът от България,
където плодовитата земя се
отплаща многократно на ней-
ните грижовни стопани и
където новите псевдодемо-
кратични реалности отнеха
на обикновените хора най-
важното и най-ценното - спо-
койствието и надеждите им.

Писателят Петър Донев-
ски всъщност описва собст-
вения си живот чрез спомени
и срещи във времето преди и
след политическите промени
в страната ни. Книгата носи
името на включен в нея раз-
каз, но това заглавие точно
и достоверно озарява сю-

жетните линии, изпъстрени
с образите на бригадири,
трактористи, учители, агро-
номи, зоотехници, полевъди,
доячи, телчари... Това са ре-
ални хора с реални професии,
от които зависеше нашият
“хляб насущний”.

Един след друг те преми-
нават в отвъдното и тех-
ните обидени души са
присъдата им над неспра-
ведливостите на днешния
ден, белязан с нищета и
бедност, с крещяща социал-
на несправедливост.

Сюжетите на включени-
те в книгата разкази ав-
торът не измисля и герои-
те му са негови познати и
близки. Понякога героите
са животни - уплашена от
ловците сърна или избяга-
ла от господаря си мечка,
или бездомно куче, търсе-
що човека между хората. С
особена психологическа са-
кралност Петър Доневски
пише за другите етноси,

Боян АНГЕЛОВ

населяващи българската
земя от незапомнени вре-
мена и отдавна станали
част от нацията ни. Пише
за работливи и честни ци-
гани, за турци и помохаме-
данчени българи, които не
искат да променят рожде-
ните си имена. Пише ясно,
честно и открито за не-
справедливостите на мина-
лото, но и за днешното об-
ществено неравенство.

Вярвам на всеки ред от
тази дълбоко човечна и из-
конно българска книга. Вяр-
вам и на нейния автор, ко-
гото познавам и извън напи-
саното от него. Познавам
го като човек морален и ин-
телигентен, възпитан, об-
щителен и талантлив. Вяр-
вам, че ще ни радва с нови
творби, в които одухотво-
рената природа ще чертае
изгревни ветрове и ще из-
дига облачни редути над
живота ни - тежък, но непо-
вторимо яснолик.
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Поетът революционер
Никола Вапцаров
и един роман за него
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CCCCC
рещата ми с руската писателка
Любов Руднева стана по чисто слу-
жебни причини: беше в началото на
журналистическата ми кариера. Бях
назначен в културния отдел на вар-
ненския всекидневник “Народно дело”.

Разбрах, че в новооткрития Международен дом на
журналистите във Варна е отседнала и авторка-
та на наскоро издадената и на български език
(1956 г.) повест “Никола” за “един от най-големите
български поети”, според придружаващата книга-
та издателска анотация. Тази творба на Руднева
представлява едно от най-значителните художе-
ствени произведения за безсмъртния поет, по-
явили се първо в чужбина, като упрек към нашата
литературна действителност. Това не бе първо
идване на Руднева в България - тя я бе обходила
вече, беше я обикнала и по нейни думи, докато е
писала повестта си, у дома й в Москва постоянно
звучала българска реч, пеели се български песни,
играело се “хоро”. Тук му е мястото да се допитам
и до литературната енциклопедия, за да кажа
каква писателка е Руднева (1914 - 2003), родена в
латвийската столица Рига, но изживяла бурен
литературен живот през трийсетте и следващи-
те години на двайсетия век в Петербург и Москва.
През последвалата Отечествена война на Съвет-

ския съюз тя впечатляващо (жена на борда!)
свързва живота си с военноморския флот, като
участва в освобождението на Крим и Севастопол.
Лектор е на главното политическо управление на
корабите на Черноморския и Северния флот, на
Дунавската флотилия. Любов Руднева е единстве-
ният тогава руски писател-маринист, член на
Международната асоциация на писателите-мари-
нисти. Нейните книги с разкази, повести и романи
са посветени на хората в морето: изследователи,
океанолози, корабостроители, морски пътешест-
веници (“Памет и надежда”, “Последните листри-
гони”, “Глас от глъбините”, “Странна земя”, “Моят
залив”, “Братско сърце” и др.) - книги сложни, ка-
ращи читателя да се замисли и да вникне в душев-
ността на героите, пък и на автора.

Тогава аз не знаех, че моята събеседница е
същата онази Любочка Фейгелман - красива,
талантлива, примамваща мъжете, непредсказуе-
ма и недостъпна, за която великолепният поет
Ярослав Смеляков е написал своя шедьовър -
кратката лирична поема “Любка”, която се е пеела
и по мелодията на известната от апашкия фол-
клор песен “Мурка”.

Ще ми се да цитирам и редове от тази зна-
менита за автора и за времето поема:

Съхне проклетото лято,
жарки са сладките устни.
Нека сега се отпуснем
ето на този диван,
да се посмеем благато,
Любка Фейгелман.

Помниш ли прана поличка,
смачкана в оня таван -
тя ли обърка всичко,
вкара ни тя в душегубка.
Чуй ме, чаровнице Любка,
Любочка Фейгелман!

В онези години Любка Фейгелман е известен
автор на вълнуващи стихове и вдъхновен реци-
татор на стихове от Александър Блок и Влади-
мир Маяковски.

 Двадесет години след тези срещи пътувах с
жена си за Новосибирск. Самолетът ни кацна на
летище Внуково, а за Новосибирск трябваше да
отлетим на следващия ден от летище Домодедово.
Налагаше се да пренощуваме в Москва. Прие ни в
квартирата си журналистката във в-к “Литера-
турная газета” Лидия Полухина, която аз вече
познавах пак от Международния дом на журнали-
стите във Варна. По странно съвпадение това
беше същият дом, в който живееше и познатата
ми вече писателка Любов Руднева. Въздържах се да
я посетя, изпитах неудобство пред нашата дома-
киня: нейният доскорошен съпруг, писателят Дми-
трий Полухин, се беше преместил на шестия етаж
при 25 години по-възрастната от него скорошна
вдовица Любов Руднева, все още “излъчваща магия
на жена и на творец със свободен дух”.

Докато летяхме към Новосибирск, разказах на
жена си за срещите ми с Любов Руднева. Тя ми
отговори с един благожелателен присмех: “Боже,
какъв непревземаем съпруг ми се е паднал!” И нито
веднъж повече не я потревожиха погледите ми към
други жени.

Да оставим настрани шегите и всякакви пи-
кантни подробности, с каквито изобилстват мъжки-
те разкази. Този роман на Любов Руднева наистина
заслужава да бъде преиздаден като антипод на
мерзостта в словесния портрет на Вапцаров, над-
раскан от Марин Георгиев.

ПОСЛЕПИС: На 20 май т.г. във Висшето воен-
номорско училище “Никола Вапцаров” във Варна
се състоя тържество, посветено на 135-ата
годишнина от създаването му. Празника почето-
ха с височайшето си присъствие президентът
Росен Плевнелиев, министърът на отбраната
Ненчев, началникът на отбраната ген. Попов,
командирът на военноморските сили адмирал
Петев, началникът на ВНВУ “Никола Вапцаров”
комодор проф. Медникаров и други дейци от ме-
стно значение. Нито един от тях в приветстве-
ните си слова нито веднъж не спомена името на
патрона Никола Вапцаров, нито пък положи цве-
те на паметника му пред фасадата на сградата.
Има за какво да се помисли!
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е винаги съдбата е била
благосклонна към заслу-
жилите личности. Ще
причислим Рашко Блъсков
към тях. Има и друго. Той
остава в сянката на своя
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син Илия Блъсков, който е в центъра
на литературния живот през вто-
рата половина на ХIХ век. Няма да
подкачаме въпроса за авторството
на “Изгубена Станка”, една от най-
четените повести през Възражда-
нето, че и след това. Ще вметнем
само, че първите две издания от
1865 г. и 1867 г., колкото и странно
да е, излизат с името на Рашко
Блъсков, а не с името на Илия
Блъсков! До разрешаването, ако е
възможно въобще, на този  въпрос
би било най-добре да носи авторски-
те имена и на двамата: Рашко
Блъсков и Илия Блъсков. Това е друга
тема, която се нуждае от сериозен
анализ и доказателствен материал.

На въпроса. Рашко Блъсков макар
да е бил учител в с. Дивдядово, е
принадлежал към шуменските инте-
лектуалци и към шуменската интели-
генция и в частност, към шуменските
книжовници. През 1863 г. посещава
Болград, Одеса и други селища, насе-
лени с наши емигранти, за да събира
средства за строежа на църквата в
Долната махала в Шумен. По-рано,
като учител в с. Черковна, Провадий-
ско, пътува до Шумен да се среща със
Сава Филаретов, който го запознава
с тънкостите на учителството. Ето
какво пише за това в автобиографи-
ята си: “До това време, т.е. до вре-
мето, в което аз бях честит да се
сприкажа няколко пъти надълго и
широко с Филаретова, до това време,
думам, аз считах учителството про-
сто като един занаят, чрез когото си
печелех прехраната. Оттогава насет-
не аз захванах да гледам на учител-
ството по-другояче”. После, като
емигрант, пак е свързан с Шумен. Тук
е за известно време и в самия край
на живота си.

Още няколко щриха, които доофор-
мят портрета на Рашко Блъсков. Той
оставя след себе си четири новопо-
строени училищни сгради - в с. Чер-
ковна, в Провадия, в с. Калипетрово
и в с. Дивдядово. Както и да разглеж-
даме това, както и да го оценяваме,
то си остава един феномен в наша-
та история.

След 1863 г. започва един нов пери-
од в живота на Рашко Блъсков, свързан
с журналистиката. Но успоредно с нея,
активно се занимава с печатане на
книги - негови и преводни. През 1865-

1867 г. е учител в българското учили-
ще в Плоещ, а през следващата учебна
година - в Букурещкото българско
училище. От книгите, които отпечат-
ва, заслужава внимание “Въведение във
всеобщата история с кратко прибав-
ление от старобългарската история “.
После следват “Буквар за първоначал-
ните ученици” и неговото второ и
поправено издание със заглавие “Бук-
вар за първоначалните ученици по най-
нов и лесен способ, който се нарича
звучна метода “...

Рашко Блъсков започва журналис-
тическата си дейност през 1852 г. с
дописка в “Цариградски вестник”. По-
сле сътрудничи на “Българска дневни-
ца” на Г. Раковски, “Българска пчела” на
Хр. Ваклидов, “Народност” на Ив. Бо-
горов, “Дунавска зора” на Д. Войников,
“Отечество” на П. Кисимов и др. Първо-
то периодично издание, което печа-
та, е сп. “Духовни книжки за поучение
на всяк християнин”. То излиза в Бол-
град от месец март 1864 до юли 1868
г. в общо 20 книжки. Като религиозно
и нравоучително списание, “главний
предмет ще е укрепване и утвърде-
ние в прадядовата ни вяра, развитие
и просвещение народно”. Печата чер-
ковни проповеди, жития, черковна ис-
тория и др. Според Р. Блъсков свеще-
никът трябва да бъде учен и с добро
възпитание. “Невежеството или не-
учението - казва той - е било всякога
извор на безчетни злини.”

Освен чисто религиозни статии,
списанието публикува стихотворе-
ния, статии за възпитанието, за
празниците и т.н. Че то е било по-
срещнато добре, личи от преценката
на Петко Славейков във в. “Гайда”:
“Радуваме ся за подновението на
това престанало патриотическо спи-

сание... Призоваваме и умоляваме на-
шите съотечественици да не оста-
нат равнодушни към това толкоз
полезно списание.” Когато “Духовни
книжки” престава да излиза поради
липса на средства, Рашко Блъсков
отваря през 1868 г. малка книжарнич-
ка в Болград, после учителства в
Плоещ и накрая отново поглежда към
журналистиката.

 През 1870 г. на бял свят се появя-
ва списание “Училище”. С него Рашко
Блъсков си поставя много по-широки
задачи. Както пише в програмната
статия: “Училище - да бъде училище
в ръката на секиго, и училище не само
за деца, но и за всяк любочитател...
Ще има и йоще като пръв задаток да
дава сведения за състоянието, за на-
предването или... отпадение на на-
родните ни училища, отметки за учи-
лищни и ученически успехи и др.” Спи-
санието помества статии по възпи-
тание,  политическа икономия, нраво-
учителни разкази, стихотворения и
диалози, както и текстове за упраж-
нения по граматика, народни песни и
т.н. Между сътрудниците са П. Сла-
вейков, Д. Хранов, Д. Войников, В. Ра-
дославов, Ил. и Д. Блъскови, Ц. Гинчев,
Ст. Попов и Кр. Пишурка.

През втората половина на ХIХ век
“Училище” си остава най-значимото
периодично издание, свързано с възпи-
танието, просветата, образование-
то и състоянието на нашите училища.
То е и първото педагогическо списание
за учители, родители и ученици.
Блъсков се осланя преди всичко на
многогодишния си опит, на преживя-
ното и най-сетне, на своя верен усет
накъде трябва да отива българското
училище. В този смисъл той запознава
читателите си със заслугите и живо-
та на такива видни педагози като
Песталоци, Коменски и др. И още нещо
не трябва да се забравя: горещата
молба към образованите сънародници
за снизхождение, понеже неговите
читатели са ученици, недоучени и
накрая - “съвсем прости” хора.

Рашко Блъсков посвещава и ста-
тия на семейството (“Към родители-
те”). Изтъква се неговото огромно
значение и особено това - на майката.
Тя може да насочи детето в правия
път или да го отклони по лошия. Както
беше писал В. Друмев, от майката
зависи “щастието или нещастието на
народите”, а оттук и на човечество-
то. Публикуват се още редица статии
от различни автори по такива важни
и наболели въпроси, като “Ползата от
учението”, “По възпитанието”, “Прави-
ла за нравственост”, “Детски инат и
твърдоглавие” и др. Блъсков отива и
по-далече, като заклеймява всички,
които са забравили своята народност:
“Само недостатъкът на истинското
просвещение, или на лъжовното славо-
любие, може да направи човека да не
чувства и да не милее за своята на-
родност.”

Интересно е, че след гибелта на
Ботев на 2 юни 1876 г. издаването на
неговия вестник  “Нова България” е
продължено от Стефан Стамболов и
Рашко Блъсков, които от пети май
1876 до 22 април 1877 г. издават общо
75 броя.

Още с поемането на “Нова Бълга-
рия” Рашко Блъсков променя подзагла-
вието на вестника и от вестник “по-
литически и книжевен”, става “вест-
ник за политика и народно свестява-
не”. В него особено място заемат
информациите за хода на въстание-
то в Първи революционен окръг, че-
тата на поп Харитон и Бачо Киро и
подвизите на Ботевата чета, както
и за погрома на въстанието и отзи-
вите в Европа.

Списание “Славянско братство”
започва да излиза в Букурещ от ок-
томври 1877 г. до края на декември
1878 г. Появяват се общо 15 книжки.
Списанието стои на границата меж-
ду възрожденската и следосвобожден-
ската журналистика. В уводната
статия Блъсков обещава да помест-
ва статии “според вървежа на война-
та”, да публикува очерци за “народни
дейци и труженици”, да издирва писа-
ното за “славянството и за славян-
ските интереси”. Списанието е с
русофилска насоченост и славянофил-
ски настроения. Публицистиката за-
сяга също общообразователни и фи-
лологически проблеми - за училищата
и новата им подредба, както и за
женското образование.

Поезията в “Славянско братство”
е застъпена широко. Трябва да кажем,
че в почти всички издания, които ре-
дактира Рашко Блъсков, тя заема едно
впечатляващо място. Макар да не е
поет, в списанието излизат повече
от 20 стихотворения от Иван Вазов,
Петко Славейков, Стефан Стамбо-
лов и др.

Последното периодично издание,
което Рашко Блъсков редактира, е
“Наставник за учители и родители”. То
започва като седмично списание на 15
юли 1880 г., но после излиза два пъти
в месеца. Издава се във Варна, където
се и печата. През февруари 1882 г., на
23-та книжка, списанието спира. Раш-
ко Блъсков като издател, а после и
като отговорен редактор, иска да
подпомогне учителите и родителите
с едно ново педагогическо списание,
което личи още от заглавието. “На-
ставник за учители и родители” е
първото подобно издание след Осво-
бождението. В много отношения то
се родее с “Училище”. Сега, на гребена
на две епохи, на важни социално-ико-
номически промени, Рашко Блъсков се
връща към проблемите, които го вълну-
ват и тревожат. “Наставник” трябва
да служи на учителите и да тласка
“народа към полезно четене”.

Както винаги, Рашко Блъсков из-
питва остра нужда от средства и
нормално било да се обърне за помощ
към Министерството на народното
просвещение. И той се обръща. Но не
би. Отказът бил последното разоча-
рование, последният удар за стария
труженик и “Наставник за учители и
родители” спира. Така приключва жур-
налистиката на Рашко Блъсков. Той
напуска Варна, сякаш да сложи край
на всичко. Навърта се известно време
при сина си в Шумен и оттам отива
в Русе - последният негов пристан на
отчаяние и безнадеждност. На 16
декември 1884 г. смъртта го прибира
и успокоява веднъж завинаги безпо-
койната му натура.

Рашко Блъсков, рисунка
на Д. Панайотов

Факсимиле от корицата на сп.
“Духовни книжки за поучение на
всяк християнин”, което излиза в
Болград от март 1864 до юли 1868 г.
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Безценно съкровище, древно пророчество, ис-
торически загадки и едно смело момче попадат
във фокуса на новия роман “Съкровището от Кон-
стантинопол” (изд. “Персей”, превод Рос-
тислав Петров) на Том Егеланд,
един от най-популярните сканди-
навски писатели в света. 14-годиш-
ният Роберт, герой на книгата, се
присъединява към майка си, която
участва в археологически разкопки
в Норвегия. Мълвата за изключител-
на нова находка се разпространява
бързо. Докато майка му открива гроб
на викингски вожд, Роберт попада
на непозната руна и решава сам да
проведе свое проучване. Но момче-
то започва да сънува странни неща.
В сънищата си той се превъплъщава
в младия викинг Улв, син на княз
Ньол, който иска да похити съкрови-
щето на Константинопол. Улв пази
тайната на това съкровище, а то ще
бъде открито само ако Роберт деши-
фрира кода от древни руни. В надпревара с изти-
чащото време момчето трябва да го намери, преди
то да е попаднало в неподходящи ръце...

Книгата наистина предлага увлекателно при-
ключение. Егеланд забърква интрига в специфич-

Новото издание на проф. Симеон Хаджикосев
дава оценка и коментар на развитието и
взаимодействието между изкуствата и тяхното
влияние върху западноевропейската литература

Приключениe

Том Егеланд тръгва по дирите
на съкровище от Константинопол

ния си стил - и светът е на ръба на унищожение,
и древните загадки имат още какво да разкрият.
Стилът е такъв, че романът се чете с еднакво

удоволствие от малки и големи, предлагай-
ки шеметно действие, посочват издателите.
Историята се развива успоредно в наши дни
и преди десет века. Това е и роман за ис-
торията и археологията, и проникновение
за най-големите загадки на живота и
смъртта.

Писателят нашумя в световен мащаб
със своите истории за древността. Най-го-
лемият му хит е “Краят на кръга”, който
изпреварва с няколко години “Шифърът на
Леонардо” на Дан Браун, а сюжетът е
същият. Не закъсняват и обвиненията към
Дан Браун в плагиатство, раздухани от
световните медии. Самият Том Егеланд не
предприема съдебни действия, а насочва
вниманието си към писането на следва-
щите си книги, разбулващи нови истори-
чески и библейски загадки. Така се по-

явяват и издадените на български “Тринадесетият
апостол”, “Заветът на Нострадамус”, “Евангелието
на Луцифер”, “Пазителите на завета”, “Нощта на
вълците” и “Лъжите на бащите”. Прочутият нор-
вежки писател е преведен досега на 23 езика и си
е спечелил милиони почитатели по света.

идният български учен
и литературовед Симе-
он Хаджикосев издаде
девети и десети том от
поредицата “Западно-
европейска литерату-

ра” с подзаглавие “Ранен евро-
пейски модернизъм (1848-1914)”.
Деветата и десетата част са
събрани в общо издание, което
дава оценка и коментар на раз-
витието и взаимодействието меж-
ду изкуствата и тяхното влияние
върху западноевропейската ли-
тература. Книгата е предназна-
чена не само за студенти и пре-
подаватели по литература, а за
всички, които се интересуват от
нейната проблематика, подчер-
тават издателите от “Сиела”.

Основният въпрос, който раз-
глежда професор Хаджикосев в
новия том, е дефиницията за мо-
дернизма. В увода си към деве-
тата част той уточнява, че има
два подхода към разглеждането
му - културно-историческият по-
глед на западноевропейското
литературознание и теологично-
то и агресивно партийно раз-
глеждане на марксистите. Още
повече трудности възникват, ко-

гато модернизмът в литература-
та се анализира в контекста на
изобразителното изкуство и му-
зиката, където той е по-ясно
очертан. В деветата част Симе-
он Хаджикосев разглежда някол-
ко бележити личности от лите-
ратурния елит от края на ХIX век
- поетите символисти Верлен,

Рембо, Маларме; някои предста-
вители на френски натуралисти
(Зола, Метерлинк, Дьо Лил-
Адан), както и иконата на анг-
лийския естетизъм Оскар Уайлд.

В десетата част литературо-
ведът разисква значими литера-
турни фигури от модернизма -
Ницше, Д’Анунцио, Пшибишев-
ски, Стриндберг, Ибсен и др. Ав-
торът поставя въпроса за артдо-
минантата (превеса на дадено
изкуство) в епохата на ранния
модернизъм. Обръща се внимание
на влиянието на музикалните ко-
лоси Вагнер и Верди, но и на
факта, че универсалният език на
музиката отстъпва пред изящни-
те изкуства, които стават артдо-
минантата на ранния ХХ век. Ра-
зисква се също мястото на голе-
мите романи на модернизма -
“Сага за Форсайтови”, “Одисей”,
както и произведения от Вирджи-
ния Улф, Д. Х. Лоурънс, Франц
Кафка и Михаил Шолохов. Десе-
тата част завършва с любопитна-
та личност на Алфред Жари, сим-
волиста автор на “Татко Юбю”.

“ЗМИЯ В ОГЛЕДА-
ЛОТО” от Анатолий
Корольов издава “Фа-
кел експрес”. Издани-
ето включва три рома-
на - “Змия в огледало-
то”, “Кикот” и “Домът
на близнаците”. В
центъра на всички тях
е анализът на злото и
неговите превъплъще-
ния - от античната па-
радигма и християн-
ската догма до днеш-
ния произвол сред
ловците на ново по-
знание. “Змия в огледалото”, но в по-стар и
съкратен вариант, е познат на българските
читатели още от страниците на сп. “Факел”,
“Домът на близнаците” излезе току-що в
Русия, а “Кикот” се публикува за първи път
в света. Естет, мистик, интелектуалец, им-
провизатор, експериментатор и фантазьор,
който не може да бъде сравнен с никого от
съвременните руски писатели - така руската
критика определя Анатолий Корольов.

“ТРИ ЯБЪЛКИ
ПАДНАХА ОТ НЕБЕ-
ТО” от Нарине Абгарян
издава “Лабиринт”.
Младата писателка от
арменски произход раз-
казва омагьосващата
история на малко сел-
це високо в планината,
на обитателите му, все
чешити и особняци, на
живота им като летопис
на големите скърби, но
и на щастието, което
задължително е отре-
дено на всеки от нас,
стига да имаме волята да го дочакаме. Вярвам,
че интернационализмът не е празна дума. Това
е състояние на духа, възпитание, количеството
прочетени книги. Започнете с нещо малко -
създайте си навик да поздравявате всеки, ко-
гото срещнете в асансьора. Да поздравявате
другите и да прощавате. И не пречете на де-
цата да си остават хора. Защото те наследяват
лошите навици от вас, съветва авторката.

“ГОЛЕМИТЕ МИГ-
РАЦИИ” е наpъчник
към тeлeвизиoнната
пopeдица на канала
Нешънъл джиографик.
Изпълнeна с дeйствиe,
oбаяниe и кpасoта, кни-
гата pазкpива пpeдиз-
викатeлствoтo на eпич-
нитe пътeшeствия на живoтнитe, кoитo сe pаз-
виват на фoна на вeликoлeпния свят на
пpиpoдата. Hа eдин peчeн бpяг в Афpика
мигpиpащитe антилoпи гну пpавят oтчаян oпит
да пpeсeкат вoдата, дoкатo кpoкoдилитe гуля-
ят с oбeзумялoтo стадo. Hа Фoлкландскитe
oстpoви, слeд xиляди изминати килoмeтpи,
албатpoситe oтнoвo oбpазуват двoйки за
eжeгoдния pазмнoжитeлeн пepиoд. Mигpаци-
ята e мoжe би най-гoлямoтo зpeлищe, кoeтo
пpиpoдата ни устpoйва - истopия за pажданe
и смъpт, за глад и жажда, за насилиe и тpиумф.

“ПРЕДИ КАТАСТ-
РОФАТА” от Ноа Хоу-
ли издава “СофтПрес”.
В мъглива лятна нощ от
Мартас Винярд за Ню
Йорк излита частен са-
молет с 11 души на бор-
да - екипаж, две семей-
ства милионери и един
неуспял художник, кой-
то се качва в послед-
ния момент. 16 минути
по-късно самолетът се
разбива в океана. Кои
са единствените оцеле-
ли? Как успяват да пре-
плуват 16 километра до брега - без ясен ори-
ентир, в мъгливия мрак, необезпокоявани от
акулите? Личните истории на пътниците пре-
ди и след катастрофата разплитат мистерията
стъпка по стъпка до самия разтърсващ финал.
Романът е гмуркане в глъбините на страстите,
измяната, семейството, съдбата, житейската
преходност и прераждането.

Нови знания с Дора
ИзследователкатаДве книжки от люби-

мата на малките читате-
ли поредица за Дора
Изследователката пуб-
ликува издателство “Ко-
либри”. “Животните” е
подходяща за будни
м а л ч у г а -
ни, които
обичат га-
танките и
н я м а т
търпение
да опозна-
ят света.
На свой
ред Дора
Изследо-
вателката

много обича животните
и тази красиво илюстри-
рана книжка го доказва.
Децата ще й помогнат

да научи име-
ната на всички
животни. Както
те знаят, ней-
ният братовчед
Диего разбира
езика на живот-
ните и се гри-
жи за тях, кога-
то изпаднат в
беда.

Зайче, бу-

халче, сърничка, калин-
ка... Книжката съдържа
и интересни стикери.

“Какво учим в дет-
ската гра-
дина” е
предназна-
чена за па-
лавите мал-
ки всезнай-
ковци, които
искат да се
забавляват
от сърце.

В нея ще
се срещнат

с всички добри прияте-
ли на малката изследо-
вателка - Ботичко, Вера,
Тотор, Тико, Трио “Фие-
ста” и Голямото червено
пиле. Заедно ще откри-
ят числата, звуците, фор-
мите, цветовете и проти-
воположните думи. Бо-
тичко иска да научи бук-

вите, за да
н а п и ш е
“Дора”.

А всеки
от малките
ч и т а т е л и
може да от-
крие бук-
вичките, с
които се
пише него-
вото име.
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кспозиция представя 55 жи-
вописни творби на Димитър
Казаков-Нерон (1933-1992),
собственост на Национална-

та галерия, СГХГ, ХГ Дарение “Ко-
лекция Светлин Русев” в Плевен, га-
лериите в Пазарджик, Стара Заго-
ра, Сливен, Варна, Добрич, Шумен,
Търговище, Плевен и Ловеч, Спе-
циализирания музей за резбарско
и зографско изкуство в Трявна.

Целта на изложбата е да пока-
же събрани на едно място живо-
писните произведения от държав-
ните колекции - предимно широко-
форматни представителни платна,
откупени от самостоятелните му из-
ложби, които да очертаят реалните
измерения и мащаба на неговото
изкуство. Тези картини рядко напу-
скат регионалните галерии. В по-
голямата си част са създадени
между 1978 и 1980 г. - най-силния
период на художника.

Димитър Казаков е колоритна
личност. Нарича себе си “гладиа-
тор с остра шпага”. Прякорът му
“Нерон” идва от следната случка:
“... Беше купонната система и жи-
веехме на тавана на академията с
Тодор Балтев. Бях също и огняр...
Тогава ми излезе и прякорът Не-
рон. Като хвърляхме въглища в
пещта,  Тодор Балтев ми каза:
“Имаш бретон като Нерон”. Така и
остана...” (Аксиния Джурова, “Митът

За трети път в “Ларго” ще
гостува един от любимите ав-
тори на галерията - ловешки-
ят художник Владимир Киров.
Този път в компанията на сво-
ето семейство - съпругата
Светлана Кирова и сина Мар-
тин Киров. През 2015 г. фами-
лията направи серия от излож-
би, с които се представи в ГХГ
в Ловеч, в галерия “София” в
Българския културен институт
в Лондон, в Майен, Франция,
в ГХГ - Смолян. Тази експози-
ция гостува във Варна под
мотото “Живопис, пластика и
светлина”.

Владимир Киров показва
дузина от любимите на варнен-
ци миниатюри върху дърво,
както и няколко маслени плат-
на, които обраха овациите в
Лондон. Съпругата му Светла-
на Кирова, позната сред цени-
телите с ефирната си портрет-
на маслена живопис и фигурал-
на композиция, за първи път
се представя в морската столи-
ца именно с няколко портрета.
Светла е потомка на известния
зографски Минев род от Тряв-
на. Тя сякаш не рисува портре-

Една голяма река - един
малък град. Оряхово и Дунава.
Роден съм там, там израснах - в
малкото градче, живописно
разположено на брега на голя-
мата река. Всеки, който е роден
на такова място, а тръгнал по-
късно по пътищата на широкия
свят, със сигурност си спомня с
умиление за детството, за ко-
рените си. Непрестанно черпя
сили от тези корени, в главата
ми непрекъснато се сменят
гледки от прекрасната природа
- нагиздените хълмове, отрупа-
ни с нацъфтели през пролетта
плодни дръвчета, китните гра-
динки с пъстри цветя и истин-

Негови произведения от държавните
колекции показва Националната галерия

“Приседнали на земята”, 1982 г., ХГ-Добрич
Страницата подготви
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Димитър Казаков-Нерон”, 2003).

През целия си живот худож-
никът остава  свързан със земята и
традиционната ни култура.  Той
създава вълшебен свят, в който се
преплитат спомени от родното му
село Царски извор, митове и ле-
генди от националния фолклор,
проекции на древните култури и
цивилизации. Без да скрива афи-
нитета си към православната ико-
нописна традиция, той се вдъхно-
вява от изкуството на етруските,
Микена, Персия, Иран.

Казаков създава живопис, графи-
ка, рисунки, керамика и пластика от
дърво. Той е един от авторите, кои-
то изграждат облика на съвремен-
ната българска пластична култура
и я представят извън пределите на
България. През 1985 г. заедно с
брат си Никола даряват над 500 жи-
вописни творби, графика, акварел,
дървопластика и керамика за рес-
таврираното училище на П.Р. Сла-
вейков от 1836 г. в Трявна. 16 живо-
писни платна от тях са включени в
експозицията. През 1988 г. Димитър
Казаков дарява 185 графики и ри-
сунки и 95 керамични пана на архи-
тектурно-историческия резерват
“Вароша” в Ловеч.

Изложба на фамилия
Кирови във варненска
галерия

ти и фигури, а духовни състоя-
ния. По това си приличат твор-
бите й с тези на нейния съпруг
Владимир Киров - навлизане-
то дълбоко в духовния свят на
моделите, дълбаенето във
вътрешния мир на образите. Но
приликите, за щастие, са мно-
го по-малко от разликите. И
двамата имат слабост към жен-
ското портретуване, но докато
в творбите на Владимир има
обожание, едно смирение
пред крехката женска приро-
да, в творбите на Светлана
жената е изведена чрез сил-
ната й природа.

Към този фин семеен дует
в последните години се при-
съединява и мощния барито-
нов звук на пластиките на
първородния син на двамата
художници - Мартин. Закърмен
от малък с любовта към глина-
та, той завършва специалност
керамика първо в художестве-
ното училище в Троян, а по-
сле и в Националната художе-
ствена академия. Изложбата
на фамилия Кирови продължа-
ва до 27 юли, научи ДУМА от
Нели Вълчева от галерията.

55 æèâîïèñíè ïëàòíà íà Íåðîí55 æèâîïèñíè ïëàòíà íà Íåðîí55 æèâîïèñíè ïëàòíà íà Íåðîí55 æèâîïèñíè ïëàòíà íà Íåðîí55 æèâîïèñíè ïëàòíà íà Íåðîí

Късчета от Оряхово
и Дунав представя
Радослав Нейчев

ски зеленчуци, лаещите двор-
ни кучета, знойните лета, кога-
то всички бързаме към плажа
за глътка хлад във водите на
Дунав. Усещанията са други,
вкусът е друг, ароматът,  цвето-
вете... всичко е по-истинско,
споделя  Радослав Нейчев, чий-
то платна може да се видят до
края на юли в галерия “Палаве-
еви къщи” в Копривщица.

В изложбата има картини,
рисувани там - на място, и дру-
ги направени в ателието, в мо-
менти, когато авторът мислено
бяга от забързания град.

Отивам там да зърна позна-
тите кътчета, да се уверя, че

всичко си е така, както си го
знам, и е застинало - не мърда,
не се променя. И ето, там са
къщите и улиците, но сякаш
малко по-олющени и вехти, тук
паднала ограда, там някое от-
рязано дърво, което съм кате-
рил като дете. Тогава изпитвам
носталгия, на място, затискат ме
спомените и тръгвам... към
Камъка, Бататовец, лозята, или
към реката по дългия бряг, раз-
казва авторът.

Галерия “Сезони” продължа-
ва традицията да представя ху-
дожници в Копривщица, съвме-
стно с галерия “Палавееви
къщи”.
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дни от най-красивите про-
изведения, композирани
за брас ансамбли, ще
създадат величествена
атмосфера тази есен в
София. На 29 октомври от

Êëàñè÷åñêà ìóçèêà, òàíãîÊëàñè÷åñêà ìóçèêà, òàíãîÊëàñè÷åñêà ìóçèêà, òàíãîÊëàñè÷åñêà ìóçèêà, òàíãîÊëàñè÷åñêà ìóçèêà, òàíãî
è äæàç â „Royal Brass”è äæàç â „Royal Brass”è äæàç â „Royal Brass”è äæàç â „Royal Brass”è äæàç â „Royal Brass”

Виртуозните инструменталисти
от Кралския Концертгебау ще се
срещнат за първи път с българската
публика на 29 октомври

Брас ансамбъл Кралски Концертгебау оркестър на Амстердам

Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

EEEEE

Веско
Ешкенази

19 ч. в зала “България” виртуозите от
Брас ансамбъл Кралски Концертге-
бау ще се срещнат за първи път с
българската публика в концерта
“Royal Brass”, за да покажат богатата

музикална палитра от класическа му-
зика, танго и джаз звучене. Кралски-
ят състав е високо ценен в цял свят,
обединявайки уважавани преподава-
тели от най-елитни холандски и чуж-
дестранни музикални академии, кои-
то продължават творческата си и
преподавателска дейност в Япония,
Корея, Китай, Англия и Америка. Впе-
чатляващият оркестър концертира в
някои от най-престижните зали в

Америка, Коста Рика, Германия, Ис-
пания, Италия, Белгия, Холандия и
други.

Върховата точка на вечерта ще
бъде съвместното изпълнение на
състава с известния български цигу-
лар Веско Ешкенази - концертмайстор
на Кралския Концертгебау оркестър в
Амстердам. Веско Ешкенази е лауре-
ат на международните конкурси за
цигулари в Пекин, “Виенявски” в Пол-
ша и “Карл Флеш” в Лондон. През
2010 г. в България бе удостоен с на-
градата “Музикант на годината”.

Майсторът на цигулката, който
вълнува публиката с всяка поява на
българската и световната сцена, ще
подари още едно забележително пре-

живяване на меломаните, като се вклю-
чи в представянето на световни пре-
миери на специално написани за Крал-
ския оркестър произведения, както и
нов музикален прочит на обичани и
познати творби. В програмата са ком-
позиции от Бах, Габриели, Бърнстейн,
Пиацола, Гершуин и други.

“Royal Brass” ще се осъществи със
специалната подкрепа на ING Bank и
посолството на Кралство Нидерлан-
дия в София, под патронажа на Сто-
личната община. Билетите вече се
продават на касите на зала България
и онлайн на www.ticketsbg.com.

Изключителният, виртуозен и
екстравагантен музикант
Найджъл Кенеди ще изнесе не
един, а два концерта в България
есента - на 17 септември в Со-
фия (в зала 1 на НДК) и на
18 септември в Пловдив (в Ан-
тичния театър), като част от про-
грамата на Есенния салон на из-
куствата. Световноизвестният
цигулар, с рекорд в Книгата на
Гинес за най-продавана класи-
ческа творба на всички време-
на (за запис от 1989 г. на “Го-
дишните времена” на Вивалди,
с над 2 млн. продадени копия),
ще представи у нас своя инова-
тивен прочит на “Новите четири
годишни времена” - с ново зву-
чене, различна визия, много
фантазия и енергия. Найджъл
Кенеди и неговият бенд от чети-
рима музиканти идват в Бълга-
рия по покана на Иво Станков и
Лондонския фестивал на българ-
ската култура и на “София сим-
фоникс” с диригентка Любка
Биаджони. Билетите и за двата
концерта вече се продават на
цени от 20 до 50 лв. за София и
от 20 до 40 лв. за Пловдив. Те
може да се купят в мрежата на
Ticketportal.bg, Билетния център

Успехът на наскоро приключи-
лата ретроспективна кампания
“Take A Look At Me Now” на Фил
Колинс го върна на върха на кла-
сациите. Той ще обърне внимание
на най-известните си песни с из-
даването на “The Singles” на
14 октомври, научи ДУМА от Пре-
слава Маринова. “The Singles” об-
хожда цялата му солова кариера -
от 1981 г. с дебютния сингъл “In
The Air Tonight” до едноименната
песен от последния му запис “Going
Back”, излязъл през 2010 г. Колек-
цията включва три песни, станали
номер 1 в Обединеното кралство, и 9 хита, стигнали до челната
десятка. В новото издание ще намерят място и много други успеш-
ни проекти на Колинс, като донеслата му първа номинация за
“Грами” “I Don’t Care Anymore”, “You’ll Be In My Heart”, наградена с
“Оскар”, след като е използвана в адаптацията на “Дисни” на “Тар-
зан”, и няколко песни, станали неизменна част от концертите му.
“The Singles” ще бъде издаден в три формата. Делукс изданието от
3 компактдиска ще включва 45 от най-добрите песни на Фил Ко-
линс, подредени за първи път в хронологичен ред, а бокс сетът от
2 CD/4 LP ще се състои от 33-те най-важни песни в кариерата му.
Двете версии ще може да бъдат поръчани и дигитално.

Изданието на компилацията съвпада и с излизането на дълго-
очакваната автобиография на Фил Колинс. “Not Dead Yet: The
Autobiography” ще представи на феновете пътешествието му от
малко дете, млад артист, до превръщането му в доминираща фи-
гура на музикалната сцена и участието му в “Дженезис”.

“The Singles” ще бъде на музикалния пазар у нас от “Орфей
мюзик”, изключителен лицензиант на “Warner Music International”.

Фил Колинс издава
колекция от сингли

Найджъл Кенеди идва наесен с
„Новите четири годишни времена”

в НДК и касата пред община
Пловдив, а също от веригата
книжарници “Booktrading”, бен-
зиностанции OMV, магазин “На
тъмно”, “Пикадили”.

Освен “Новите четири годиш-
ни времена”, поднесени от
Найджъл Кенеди и неговия
бенд, заедно с музикантите от
“София симфоникс” с диригент-
ка Любка Биаджони, в програ-
мата ще чуем балкански ритми
- от класика до фолклор, етно и
джаз импровизации. Специално
участие ще има Лондонският
български хор с диригентка и со-
листка Десислава Стефанова и

Ваня Ватралова-Станков (со-
пран).

Без съмнение акцент в про-
грамата ще бъде и световната
премиера на три произведения
на композитора Георги Андре-
ев, написани специално за
предстоящите концерти на
Найджъл Кенеди в София, Плов-
див и Лондон (на 25 октомври, в
рамките на четвъртия Лондон-
ски фестивал на българската
култура). Найджъл Кенеди е
един от най-известните и при-
знати в цял свят виртуозни цигу-
лари, уникален талант, който
блести както в класическия, така
и в съвременния репертоар.
След няколко концерта в Бълга-
рия той споделя, че обича да
свири тук, защото публиката е
много емоционална. Признат за
най-добрия съвременен интер-
претатор на Бах, с България го
свързва и приятелството му с
художника Румен Рачев - автор
на дизайна на албума “Kennedy
plays Bach”, отличен с престиж-
ната “British Classic Award”.
Страстта му към джаза пък води
след себе си албума “Blue Note
Sessions”, в който участват све-
товни джаз музиканти.
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Юли, Владо и Захари
обикалят страната

»»»»»

Тримата актьори правят равносметка
в края на лятното си турне и в
навечерието на есенното

скахме първият ни офици-
ален бюлетин да е много
специален, не само защо-
то е първи в новата исто-
рия на “Three Bears
Entertainment”, а и защото

е един вид лично писмо до вас. Зато-
ва случайно или не, се случва броени
дни след края на първото ни голямо
турне и в разгара на подготовката на
следващото ни (което се очертава
като) още по-голямо турне. С тези
думи Юлиан Вергов, Владимир Кара-
мазов и Захари Бахаров се обръщат
към верните си фенове,
новите такива и всички
бъдещи, които ще се за-
палят по театъра, гледай-
ки представленията от
националното им турне
през 2016 г. А то, изра-
зено най-кратко, е след-
ното:

В числа

 18 представления
 15 града
 13 500 зрители

Градовете

Панагюрище, Петрич,
Кюстендил, Пловдив,
Варна, Добрич, Стара
Загора, Казанлък, Кар-
лово, София, Кърджали,
пак Пловдив, Асенов-
град, Пазарджик, пак
Варна и Разлог

Представленията

 “Спанак с картофи” от Золтан
  Егреши
 “Арт” от Ясмина Реза
 “Дакота” от Жорди Галсеран

Над статистиката стои нещо много
по-важно. Невероятната публика и хи-
лядите мили думи, които ни се случи-
ха в първото голямо лятно турне. Чак
леко си завиждаме - сами на себе си,
че имаме най-вдъхновяващата публи-
ка, която е с нас от първата минута до
последните аплодисменти, та и след
това - за снимка и пожелание за спо-
мен, обобщават тримата актьори.

Продължението -
през есента

Юлиан Вергов, Владимир Карама-
зов и Захари Бахаров потеглят отново
из страната на 2 септември от Плов-
див, където публиката ще може да
види “Спанак с картофи” от 21 ч. в
лятното кино “Орфей”. До 14 октомври
ще минат през доста градове. Апетит-
ната гозба, забъркана от Золтан Ег-
реши, ще може да види публиката в
Гоце Делчев на 7 септември, в Дупни-

ца на 8, в Благоевград на 9, във Вар-
на на 12 септември, в Шумен на 13, в
Русе на 14, в Плевен на 15, в Ботев-
град на 16, в Бургас на 19, в Ямбол на
20 септември, в Нова Загора на 22,
във Враца на 17, в Козлодуй на 28, в
Монтана на 29, във Велико Търново
на 30 септември. На 4 октомври да ги
очаква Силистра, на 5 октомври Габ-
рово, на 6 Свищов, на 11 Горна Оря-
ховица, на 12 Пирдоп, на 13 Казанлък
и на 14 Ихтиман.

С “Арт” от Ясмина Реза тримата
актьори ще зарадват зрителите в Сан-
дански на 5 септември, в Петрич на 6,
в Стара Загора на 21, в Казанлък на
23, в Пловдив на 24. На 3 октомври
пристигат в Разград, на 7 в Панагю-
рище и на 10 в Севлиево.
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- Минахте през 15 града, със си-
гурност имате наблюдения за хо-
рата, които ходят на театър.
Какви са вашите впечатления за
публиката и театралния живот в
градовете, в които бяхте?

ЮЛИ: Публиката е взискателна,
радушна, предразполагаща и с ог-
ромно желание да гледа театрални
спектакли на ниво.

ВЛАДО: Едно е ясно – хората в
цяла България искат да гледат те-
атър. Искат и за жалост тези сре-
щи са малко за тях. Видяхме много
будни млади интелигентни хора.
Много се надявам да сме хванали и
запалили най-младите да ходят на
театър. Надявам се, че е имало мла-
дежи, които са дошли да ни видят,
защото ни познават от телевизи-
ята, но представлението е запали-
ло искрата на театъра вътре в
тях.

ЗАХАРИ: Хората са в крак с вре-
мето, не усетих никакви същест-

вени разлики между публиката в по-
малките и в по-големите градове.
Струва ми се, че България е стана-
ла по-чиста и по-спретната. Сега
остава и хората да заживеят по-
добре.

- Какви са генералните изводи
от Лятното турне?

ЮЛИ: България е прекрасна!
ВЛАДО: Ще направим още едно

по-голямо турне и основната зада-
ча за следващата година е да оти-
дем до всяко кътче на България и
при всички хора, които обичат те-
атъра. Ще обиколим България
надлъж и нашир. След това ще оти-
дем и при българите, които живе-
ят в Европа. Скоро може би ще има
и голямо европейско турне на
“Three Bears Entertainment”.

ЗАХАРИ: Че трябва още да се
обикаля.

(Блиц, взаимстван от блога на
“Трите мечки”)

България е прекрасна!

Студията за театрално изкуство на Сергей Же-
новач ще получи статут на държавен театър, за
чиято дейност ще бъдат необходими по около 80
милиона рубли годишно, съобщават пред ТАСС от
пресцентъра на Министерството на културата на
Руската федерация. По думите на министър Влади-
мир Медински Студията за театрално изкуство е
един от най-добрите репертоарни театри в страна-
та и заслужава солидна държавна подкрепа.

СТИ е и един от най-младите московски театри.
През пролетта на 2005 г. в Държавния институт за
театрално изкуство (ГИТИС) се провежда фестивал
на дипломните работи от майсторската работилни-
ца на Сергей Женовач - “Шест спектакъла в очак-
ване на театър”. След приключването на фестивал-
ната седмица организаторите дават пресконферен-
ция, на която студентите, участници в работилница-
та, и Сергей Женовач обявяват, че ще останат заед-
но и ще продължат да играят на московските сцени
дипломните си спектакли. Така през юли 2005 г. в
Москва се ражда новият театър Студия за театрално
изкуство. Сергей Женовач заема длъжността худо-
жествен ръководител, а в трупата влизат випускници
от неговата майсторска работилница.

Сергей Женовач, роден на 15 май 1957 г. в
Потсдам, ГДР, е съветски и руски театрален режи-
сьор, педагог, професор. Заслужил деятел на изку-
ствата на РФ, лауреат на Държавната награда на

РФ. Завършва режисьорския факултет на Красно-
дарския институт по култура и ръководи Красно-
дарския младежки любителски театър. През 1988 г.
се дипломира в режисьорския факултет на ГИТИС
в курса на П. Фоменко. Бил е режисьор на театър-
студия “Човек”, на Театъра на “Малая Бронная”. За
своята творческа дейност е удостояван с високи
награди - “Златна маска”, “Гвоздей на сезона”,
“Г. Товстоногов” - за особен принос в развитието на
театралното изкуство.

Студията за театрално изкуство на
Сергей Женовач става държавен театър
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Автомонтьор копира Ленин
на Червения площад в Моск-
ва. Всичко стана случайно,
твърди 54-годишният Сергей
Соловьов. Преди време той си
пуска брада и мустаци. Но щом
се появява в този вид пред ко-
легите, те ужасено възкликват
в един глас: “Владимир Илич
възкръсна!” А от началството
двойникът на бащата на Ок-
томврийската революция по-
лучава ултиматум: “Обръсни
се или ще бъдеш уволнен!”
След това още десетина го-
дини Соловьов не смее да
прави каквито и да било екс-
перименти с окосмяването по
лицето си. После обаче попа-
да в интернет на сайт, обеди-
няващ хора, приличащи на
известни личности. Така за-
почват да го канят на различ-
ни прояви. Понякога за цял
ден успява да спечели колко-
то да хапне нещо. Има слу-
чаи, когато хонорарът за уча-
стие в корпоративен купон е
доста добър. Рекордната пе-
чалба на двойника на Ленин
досега е равна на 14 000 руб-
ли за час (малко повече от
200 евро). За едно лято Со-
ловьов успява да събере пари
за кола, която подарява на
сина си, сега строи вила.

Трима истински “клонинги”
на Путин са известни досега.
Но най-голяма прилика с рус-
кия президент има китаецът
Ло Юанпин. Копието на Вла-
димир Владимирович с
дръпнати очи е открито от
вездесъщи репортери в селце-
то Лунцзюй, разположено в
провинцията Анхой. За да се
изхранва, 49-годишният двой-
ник на държавния глава е при-
нуден да обработва ниви, за-
това изглежда доста по-възра-
стен от реалното. Едва забе-
лежимо се усмихва, когато го
наричат “братът на Путин”. И
се надява, че тази неочаква-
на популярност ще му помог-
не да си намери спътница в
живота. Много е трудно сам да
се грижа за себе си и за сто-
панството, понякога направо
не смогвам, откровен е азиат-
ският В.В.П. Вниманието към
него и голямата слава го ка-
рат да си мисли, че ще може
кардинално да промени живо-
та си. Ло Юанпин вече търси
спонсор, за да направи собст-
вено ток-шоу.

Двойник на Горбачов кара
такси, рисува картини и ги про-
дава на пасажерите. 60-годиш-
ният жител на украинската
столица Владимир Михайлов
също така не крие, че благо-
дарение на приликата си с
бащата на перестройката е
станал майор. Докато бил во-
енен, обадил се по телефона
на началника си и му загово-

Тимошенко и двойничката й Приходко

Имитация на новогодишно поздравление на украинския президент от Гарик Бирча

Приликата с Ленин е безспорна“Клонингът” на Брежнев

рил с гласа на Михаил Серге-
евич. Обаче преди да разкрие,
че се шегува, връзката
прекъснала. Командирът се
стреснал, но като разбрал
какво всъщност е станало, се
ядосал и изпратил Михайлов
на Чукотка, като заедно с това
го повишил в чин. Владимир
успява да се запознае и с ис-
тинския Горбачов. Решава да
прави пародии на президента
на СССР, но иска да го помо-
ли за разрешение. “Правете
каквото искате!”, отсякъл вели-
кодушно известният политик.
И двойникът му превръща так-
сито си в персонален театър,
където демонстрира прилика-
та си с Горбачов на клиентите
си, но само с тяхното изрично
съгласие.

За най-добър клонинг на
Брежнев е признат 73-годиш-
ният московчанин Борис Ма-
каров. Той не само има изклю-
чителна визуална прилика с
генсека, но и говори досущ
като него. И вече над две де-
сетилетия успява да припе-
челва от това. Иначе двой-
никът на Леонид Илич е про-
фесионален пилот, пенсиони-
ран по болест. Оцелява през
90-те именно благодарение
на умението си да прави доб-
ри пародии. Изявява се дори
пред бившия началник на ох-
раната на Елцин - Алек-

сандър Коржаков, и съветни-
ка на президента Виктор Чер-
номирдин. Богаташи и дори
бандити го канят на купоните
си, обичат да се снимат с него
или просто настояват да ве-
черят с двойника на Брежнев,
като му плащат за “услугата”
според “тарифата” - поне 500

долара. Най-голям хонорар -
$3,5 хил., получава от прези-
дента на голяма фирма за уча-
стие в новогодишно парти. А
за изявата в реклама, където
се снима с известния кинад-
жия Александър Панкратов-
Чорни, за час и половина ра-
бота взема хиляда и петсто-
тин долара.

В образа на Тимошенко
напоследък най-често може
да се види 25-годишната Ина
Приходко. Пристига в украин-
ската столица от градчето
Чернобай, разположено в
Черкаска област. Като сту-
дентка започва да участва в
шоуто КВН (Клуб на веселите
и находчивите). Веднъж, до-
като се подготвя за поредна-
та игра, чува изявата на Юлия
Владимировна и започва да я
имитира. Няколко дни по-
късно се представя и пред
публика като двойничка на
бившата министър-председа-
телка на Украйна. Следва

лавина от покани за участие
в различни прояви, пътува с
пародийната си програма
дори до Франция, Германия и
Италия. В някои села обаче
възрастните хора вземат Ина
Приходко за истинската Тимо-
шенко и й връчват дебели
папки с подписка за прокар-
ване на газ и молби за соци-
ални помощи. Артистичната
дама стига и до полуфинали-
те на шоуто “Украйна търси
талант”, снима се и в киното.
Но отказва да посочи сумата
на хонорарите си, като обаче
отбелязва, че цените й за
10-минутен монолог в образа
на Тимошенко са съвсем
достъпни, а когато се налага,
прави и отстъпки. Истинската
лейди Ю. знае за съществува-
нето на двойничката си, но
двете дами още не са се сре-
щали.

Копие не на един, а на два-
ма президенти е актьорът Га-
рик Бирча, който с еднакъв
успех се превъплъщава в об-
раза и на Виктор Янукович, и
на Виктор Юшченко. Всичко
започна от имитации на ро-
дители и учители, после уча-
ствах в КВН. Когато започнах
да се занимавам професио-
нално с актьорство, политика-
та превзе абсолютно всичко
и затова избрах тези два об-
раза, откровен е Бирча. И
споделя, че не само внима-
телно наблюдава какво и как
казват персонажите му, но и
как са облечени. Е, не може
да си позволи костюми от
Brioni, купува си прилични
сака и панталони от украин-
ски шивашки фабрики. Гарик
с намигване признава, че и
той много обича властта и

много би искал да си намери
половинка със същите инте-
реси като неговите, за да
може при необходимост да
стане достойна първа дама.

Наскоро трима млади бри-
танци - Ним Джини, Хари Ин-
глиш и Терънс Манзанга, взри-
виха интернет с проекта си,
наречен Twin Strangers (Непо-
знати двойници). Създателите
на сайта твърдят, че всички
желаещи с помощта на специ-
ално разработена програма
може да намерят свои клонин-
ги. Авторите цитират и любопит-
на теория, според която всеки
човек в света има поне седем
копия, които не са му роднини.
За да разберете дали това на-
истина е така, достатъчно е да
качите своя снимка на https://
twinstrangers.net. Или пък оста-
нете с убеждението, че сте
единствен и неповторим...

Страниците подготви
Альона НЕЙКОВА
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В днешното
време на
несигурност,
кризи и какви
ли не злощастия,
силен стремеж
към увеличаване
на резервите
от злато

Старата поговорка “Бели
пари за черни дни” вече има
нов вариант - в тон с днешни-
те метаморфози на живота:

“Златни пари за черни дни!”
Защо златни?
Защото златото се оказва

съкровище, което най-малко
се влияе от кризи, инфлации,
рецесии и какви ли не още
злощастия. То не само си
държи цената, но я и качва,
качва, качва... сладък шепот
в ухото на всеки, избрал да
влага в злато!

Става дума както за отдел-

ни вложители, така и за цели
държави.

Първи в класацията по злат-
ни резерви са САЩ с 8133
тона, като куриозното е, че
през 1952 г. те са имали зла-
тен резерв от фантастичните
20 663 тона. Днес ги следва
Германия с 3381 тона, Италия
- 2451, Франция - 2435, Китай
- 1762, Русия - 1392, Швейца-
рия - 1000, Япония - 765, Хо-
ландия - 612, Индия - 557.

За да се застраховат от
всевъзможни сътресения, по-
следните няколко години и

инвеститорите, и централни-
те банки показват засилен
интерес към златото и почти
всички държави се стремят да
увеличат запасите си, търсят
убежище и сигурност в зла-
тото. Само през втората по-
ловина от 2015 г. финансови-
те институции в света са до-
бавили 336 тона злато към
златните си резерви.

В тази класация засега
България заема 47-мо място.
Нейните запаси са 40,2 тона.
За огромно съжаление, оба-
че, добивът е даден в ръцете

на чужденци за жълти стотин-
ки и ограбването на нашите
находища е чудовищно. Знаят
се виновниците, знае се как
може да бъде спряно пре-
стъплението и как страната ни
да не бъде третирана като
колониална държава, но... не
се прави нищо от властта.

В същото време американ-
ски спътници известяват, че под
Пирин и под Родопите има ог-
ромни неразработени находи-
ща от злато, които биха донес-
ли на страната ни невероятни-
те 1100 (!) милиарда долара...

ази мъдрост, из-
писана на сгра-
дата на Народно-
то събрание в Со-

Така вече е наречен
от мнозина туристически-
ят кораб “Хармония на
моретата”, строен три го-
дини във Франция и смя-
тан за най-големия в све-
та. Неговата характерис-

Жегите не са изненада за Индия,
но това лято те надхвърлят всякакви
граници: 51 градуса по Целзий в ин-
дийския град Фалоди, щата Раджас-
тан. Оказва се, че това е най-високата

„Метаморфозата”,
но не по Кафка
„Метаморфозата”,
но не по Кафка
„Метаморфозата”,
но не по Кафка
„Метаморфозата”,
но не по Кафка
„Метаморфозата”,
но не по Кафка

За някои западни страни се знае, че са
толкова уредени във всяко отношение, та дори
е скучно да се живее в тях. Но явно не всички
мислят така, защото животът на всяко човеш-
ко същество все пак е сложен, тревожен и
болезнен. За да се избави от такива натовар-
вания, британският дизайнер Томас Туейтс ре-
шава да стане... коза в Швейцарските Алпи!

Посещава психолози, невролози, зоолози,
консултира се с какви ли не специалисти, изу-
чава поведението и движенията на козите,
поръчва си протези с копита, упражнява се
да ходи с тях, обмисля дори да си сложи
изкуствен стомах, за да може да яде трева.

В началото козите го гледат с подозре-
ние, боязливи са, но после го приемат. Той се
движи три дни със стадото, след туй - още три
дни като... самотна коза. Не му е лесно, нито
му е толкова забавно, колкото си е мислел
преди това. Независимо от несгодите, обаче,
Туейтс е доволен - той е прекарал шест дни
простичък живот.

Преживяното се кани да опише в книга, а
през септември иска да представи изложба в
Лондон.

Преди време една българска актри-
са казваше, че говори на доматите в
градината си и дори им пее песнички,
от което те стават от хубави по-хубави.
Или: общуването с растенията е много
полезно за тяхното развитие.

Може би водени точно от такава
философия собствениците на голяма
британска фирма за цветя са назначи-
ли трима служители, които да говорят
на цветята, за да растат по-бързо и да
са по-красиви.

Според специалисти цветята са
живи същества и обичат вниманието.
Ако ги оставиш самотни, те започват
да страдат, залиняват. Ако си бъбриш с
тях, ако им пееш песнички и им се
радваш, те направо цъфтят от щастие и
така правят щастливи и стопаните.

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА
на скандинавска нация.

Стордален е хотели-
ер и собственик на ня-
колко хотелски вериги.
Той смята, че ако трите
държави се обединят, те
ще представляват голя-
ма сила - и по населе-
ние, и по територия, и
по икономическо могъ-
щество. Милиардерът
прави реверанс пред
съседите, нарича ги “чу-

десни”, “авангардни”,
“предприемчиви” и вяр-
ва, че имат усет към мо-
дерните технологии.
Смята, че трите държа-
ви ще могат заедно мно-
го по-успешно да прода-
ват самолети, автомоби-
ли, нефтени платформи.

Предложението на
Петер Стордален е по-
срещнато със смесени
чувства...

Плаващ „град” за 10 000 душиПлаващ „град” за 10 000 душиПлаващ „град” за 10 000 душиПлаващ „град” за 10 000 душиПлаващ „град” за 10 000 души
тика наистина зашеметява:

- водоизместимост 227
500 тона;

- 362 м дължина, 66 м
ширина, 72 м височина
(колкото 20-етажен жили-
щен блок);

- 10 000 пасажери - еки-
паж и пътници;

- 18 мостика;
- 2747 каюти, от които

2000 със собствен балкон;
- специален апартамент

от 140 кв.м на два етажа с
иконом към него, пиано и
83 кв.м тераса, който стру-
ва 15 000 евро на седмица;

- 60 програми за турис-
ти, сред които лечение на
целулит, избелване на
зъби, участие в търгове за
произведения на изкуство-
то, запознанства и т.н.;

- две улици с магазини,
кафенета и ресторанти;

- 23 басейна, алея за

фитнес, която обикаля це-
лия кораб, ледена
пързалка, бар, обслужван
от роботи;

- театър с 1400 места,
казино с 21 игрални
маси, където единствено
е разрешено да се пуши
на борда на кораба;

- игрище за баскет-
бол, за голф...

Очаква се туровете да
бъдат с продължителност
от седмица до 10 дни, да
започват в Маями, Фло-
рида, и да продължават
между островите в Кари-
бите. Цени - 1000, 2000
евро и нагоре.

ЩОМ ДЪРВО И КАМЪК СЕ ПУКАТ ОТ... ЖЕГА

температура, отчетена в страната,
откакто там се правят метеорологи-
чески наблюдения. Истински рекорд!

Предишните рекорди са от 1956
г., когато в град Алвар на същия щат

са измерени 50,6 градуса, и от 1914
г., когато в щата Чуру са отчетени
50,2 градуса.

Както е речено, дърво и камък се
пукат от студ, но се пукат и от... жега!

Т
фия, явно е влязла в
главите и на още много
хора по света, защото
един от тях, норвежкият
милиардер Петер Стор-
дален, прави предложе-
ние Дания, Норвегия и
Швеция да се обединят
и така да оформят един-

Цветята греят, когато им говориш
Различните цветя имат различни

предпочитания, затова и думите, и пес-
ните следва да се съобразяват с тях.
Става ясно, че половината от любите-
лите на цветя им говорят. Най-много са
поклонниците на тази идея в Лондон -
около 60 на сто.

а черния шоколад са изписани цели томове статии и не
един и двама души са направили научна кариера след
изследвания на неговите качества. От тези изследвания
става ясно, че внимателно следва да се чете информацията
на опаковката и да се търси черен шоколад със 74 и
повече процента какао в него. Учените твърдят, че той е
най-полезен. Предпазва от образуването на тромби в
кръвта, защото те водят до сърдечносъдови заболявания.
Помага на пушачите да се преборят с някои щети по арте-
риите, които са резултат на тютюнопушенето.
Съдържа магнезий, а магнезият е много ценен за мозъка.
В достатъчно количество подобрява паметта, противодейст-
ва на болестта Алцхаймер, както и на други мозъчни
заболявания.
И още: засилва имунната система, преборва стреса и
усещането за несигурност и тревожност. Парадоксалното е,
че черният шоколад е голяма слабост на жените, но той е
много по-полезен... за мъжете.
Накрая: удължава живота с една година!

... И УДЪЛЖАВА ЖИВОТА
С ЕДНА ГОДИНА

З
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Иво АТАНАСОВ

Точката над И-то

ƒÛ„Ë ÚÂÍÒÚÓ‚Â ÓÚ ‡‚ÚÓ‡ Ì‡: www.ivoatanasov.info

„ÓÒÚËÚÂ Á‡„Ó‚ÓË Á‡ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ ‰Ó Ó‰ÌËÌË ‚ ˛ÊÌ‡Ú‡ ÌË Ò˙ÒÂ‰-
Í‡, ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ ÏË ÒÂ ËÁÓÒÚË. ƒÓ·‡ÎË ÒÂ ‰ÓÌˇÍ˙‰Â Ò ‚Î‡Í
ËÎË Ò ÂÈÒ, ÔÓÒÎÂ ‚ÁÂÎË Ú‡ÍÒË. ”„Ó‚ÓÍ‡Ú‡ ·ËÎ‡, Í‡ÚÓ ÒÚË„Ì‡Ú,
·ÎËÁÍËÚÂ ËÏ ‰‡ ÛÂ‰ˇÚ ÒÏÂÚÍ‡Ú‡. ƒÓÏ‡ÍËÌËÚÂ Ó·‡˜Â ÔÂˆÂÌË-
ÎË ËÒÍ‡Ì‡Ú‡ ÒÛÏ‡ Á‡ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ „ÓÎˇÏ‡, ‰˙ÔÌ‡ÎË ÒÂ Ì‡ÒÚ‡Ì‡
Ë Á‡ÔÓ˜Ì‡ÎË ‰‡ ÒÂ ÔÂÔË‡Ú ‰‡ÎË ‰‡ ÔÎ‡ÚˇÚ ËÎË ‰‡ „Ó Û·ËˇÚ.
“ÛÍ ‰ÂÚÒÍÓÚÓ ÏË Ò˙ÁÌ‡ÌËÂ ·Â¯Â ‡ÌÂÌÓ ‰Ó Ú‡Í‡‚‡ ÒÚÂÔÂÌ, ˜Â
‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ÌÂ ‡Á·‡ı Í‡Í Â Ò‚˙¯ËÎ‡ Ú‡ÁË ËÒÚÓËˇ. “‡ÍÒË‰-
ÊËˇÚ‡ ÏÓÊÂ Ë ‰‡ Â ËÁ‚‡‰ËÎ Í˙ÒÏÂÚ, ÌÓ ÛÊ‡Ò˙Ú, ˜Â ˜Ó‚Â¯ÍËˇÚ
ÊË‚ÓÚ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú Á‡‡‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ·‡ÌÍÌÓÚË
ÔÓ‚Â˜Â, Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ ÌÂ ÒÂ Â ÓÚÍ˙ÚËÎ ÓÚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ÏË.

¬ Ì‡¯Ë ‚ÂÏÂÌ‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ˙Ú ≈‰Ó„‡Ì ‡ÁÒ˙Ê‰‡‚‡ ÔÓ
Ò˙˘Ëˇ Ì‡˜ËÌ Á‡ ıËÎˇ‰ËÚÂ, ‡ÂÒÚÛ‚‡ÌË ÒÎÂ‰ ÌÂÛÒÔÂ¯ÌËˇ
ÓÔËÚ Á‡ ‚ÓÂÌÂÌ ÔÂ‚‡Ú. ì«‡˘Ó ‰‡ „Ë ı‡Ìˇ ‚ Á‡Ú‚ÓËÚÂ?î
- ˜Û‰Ë ÒÂ ÚÓÈ ÔÂ‰ —Ë ≈Ì ≈Ì. ’Ó‡Ú‡, ÍÓËÚÓ „Ó ÔÓ‰ÍÂÔˇÚ
ÔÓ ÔÎÓ˘‡‰ËÚÂ, ËÒÍ‡ÎË ·˙Á Í‡È Á‡ Á‡ÔÓ‰ÓÁÂÌËÚÂ. œÂÁ
2004 „. “ÛˆËˇ ÔÂÏ‡ıÌ‡ ÒÏ˙ÚÌÓÚÓ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ Á‡‡‰Ë ËÁË-
ÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó ‚ ≈—. ÕÓ ‡ÍÓ ÒÂ„‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ˙Ú Â¯Ë
‰‡ ÔÓÏÂÌË ÍÓÌÒÚËÚÛˆËˇÚ‡ Ë ‰‡ „Ó ‚˙ÌÂ, ‰˙Ê‡‚ÌËˇÚ „Î‡-
‚‡ ÌˇÏ‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚Ë.

ÃÓÊÂÏ ÌÂ ÓÚ ÚË Ô˙ÚË, ‡ ‚Â‰Ì‡„‡ ‰‡ ÔÓÁÌ‡ÂÏ, ˜Â ÚÓ‚‡
˘Â ÒÂ ÒÎÛ˜Ë. ìÕÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÔÂÌÂ·Â„ÌÂÏ ËÒÍ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
ıÓ‡Ú‡î - ÏÓÚË‚Ë‡ ÒÂ ≈‰Ó„‡Ì. ŒÒÓ·ÂÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚÓ
Ò˙‚Ô‡‰‡Ú Ò ÌÂ„Ó‚ËÚÂ, ÌÓ Ë Ò‡ ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌË ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ÏÛ ÓÒÚË ‰ÛÏË ‚ ÔÛ·ÎË˜ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. » ÔË‚˙ÊÂ-
ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ËÒÍ‡Ú, ÔÂ‚˙Á·Û‰ÂÌË ÓÚ ‡ÂÒÚ‡ Ë
Û‚ÓÎÌÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ‰ÂÒÂÚÍË ıËÎˇ‰Ë ‚ÓÂÌÌË, ÔÓÎËˆ‡Ë, Ò˙‰ËË,
ÔÓÍÛÓË, ÒÎÛÊËÚÂÎË ‚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡, ÂÍÚÓË, Û˜ËÚÂÎË
‰ÓË. » ÒˇÍ‡¯ ÌˇÏ‡ ÌËÍ‡Í‚Ó ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ˜Â ìËÒÍ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
ıÓ‡Ú‡î Ò‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌË ÒÂ˘Û ‰Û„Ë ıÓ‡. ƒÛ„Ë, ÌÓ ‚ÒÂ Ô‡Í
ıÓ‡. Õ‡„ÌÂÚˇ‚‡ ÒÂ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÊË‚ÓÚ˙Ú ËÏ ÌÂ
ÒÚÛ‚‡ ÌË˘Ó, Ò˙˘Ó Í‡ÚÓ Ì‡ Ú‡ÍÒË‰ÊËˇÚ‡ ÓÚ ‰ÂÚÒÍËˇ ÏË
ÒÔÓÏÂÌ. Õ‡ÎË ‰˙Ê‡‚ÌËˇÚ „Î‡‚‡ ÔËÁÓ‚‡‚‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ
˜ËÒÚË ÓÚ ì‚ËÛÒËî. » ÌËÍ‡Í ÌÂ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ì‚ËÛÒËÚÂî
ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ‰‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÓÔËÚ‡ Á‡ ÔÂ‚‡Ú. ¿ÍÓ Ì‡-
ËÒÚËÌ‡ ·ˇı‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó, ÔÛ˜˙Ú ˘Â¯Â ‰‡ ÛÒÔÂÂ. “ÂıÌËˇÚ
ÌÂÔÓÒÚËÏ „ˇı Â ‰Û„ - ÓÚÒÚÓˇ‚‡Ú Ò‚ÂÚÒÍËÚÂ ÛÒÚÓË Ì‡
‰˙Ê‡‚‡Ú‡. » Á‡ÚÓ‚‡ ÛÎËˆ‡Ú‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ËÒÍ‡, ÌÓ Ë ÛÒÚÓÈ‚‡
ÓÚÏ˙˘ÂÌËÂ - Á‡‰˙Ê‡ ‚ÓÈÌË˜ÂÚ‡, Ï‡Í‡ ˜Â Ò‡ ËÁÎÂÁÎË ÓÚ
Í‡Á‡ÏËÚÂ ÔÓ Á‡ÔÓ‚Â‰, ‡ ÌÂ ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ, ÔËÁÓ‚‡‚‡ Í˙Ï
ÂÍÁÂÍÛˆËË, Ì‡ı‚˙Îˇ ÒÂ Ë Ì‡ ˆË‚ËÎÌË, ·ËÂ, Ò˙·ÎË˜‡, ÛÌË-
Ê‡‚‡, Á‡ÔÎ‡¯‚‡, Ô‡ÎË, ˜Â Ë ÍÌËÊ‡ÌËˆË „ÓÏË. » ‰‡‚‡
ÒËÎ‡ Ì‡ ≈‰Ó„‡Ì ‰‡ ÒÂ ËÁÊË‚ˇ‚‡ Í‡ÚÓ ÒÛÎÚ‡Ì.

¿ Ò‡ÏÓ ÔÂ‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ ÚÓÈ Â Ì‡È-Ì‡È-Ó·ËÍ-
ÌÓ‚ÂÌ ≈ Ã‡Î˙Í. »Áı‡Ì‚‡ ÒÂ·Â ÒË Ë ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË Í‡ÚÓ
ÛÎË˜ÂÌ ÔÓ‰‡‚‡˜ Ì‡ „Â‚ÂˆË ‚ ·Â‰ÌËˇ Í‚‡Ú‡Î ì ‡ÒËÏ œ‡¯‡î.
«‡ÔÓ˜‚‡ ‰˙Î„Ëˇ ÒË Ë ÚÛ‰ÂÌ Ô˙Ú Í˙Ï ‚Î‡ÒÚÚ‡ Í‡ÚÓ „‡‰ÓÌ‡-
˜‡ÎÌËÍ Ì‡ »ÒÚ‡Ì·ÛÎ. ìƒÊ‡ÏËËÚÂ Ò‡ Ì‡¯ËÚÂ Í‡Á‡ÏË, ÍÛ·Â-
Ú‡Ú‡ - Ì‡¯ËÚÂ ¯ÎÂÏÓ‚Â, ÏËÌ‡ÂÚ‡Ú‡ Ò‡ Ì‡¯ËÚÂ ˘ËÍÓ‚Â, ‡
‚ˇ‚‡˘ËÚÂ - Ì‡¯ËÚÂ ‚ÓÈÌËˆË.î ¬ Ú‡ÁË ËÒÎˇÏËÒÚÍ‡ ÔÓÂÏ‡ Â
ÍÓÌˆÂÌÚË‡ÌÓ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ‚ÂÛ˛. «‡ ÔÓ‰ÒÚÂÍ‡‚‡ÌÂ Í˙Ï
ÂÎË„ËÓÁÌ‡ ÓÏ‡Á‡ Â ı‚˙ÎÂÌ ‚ Á‡Ú‚Ó‡. œÂÁ 2003 „. Ó·‡˜Â
ÒÚ‡‚‡ ÏËÌËÒÚ˙-ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ë Ô‡‚Ë ÚÛÒÍ‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡
15-‡ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ë ¯ÂÒÚ‡ ‚ ≈‚ÓÔ‡. œÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ Á‡ ÌÂ„Ó ‡ÒÚÂ,
Á‡ ÏÌÓÁËÌÒÚ‚ÓÚÓ ·Ë‚¯ËˇÚ „Â‚ÂÍ˜Ëˇ ‚Â˜Â Â ≈ √ÓÎˇÏ. ì»Ò-
Í‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ıÓ‡Ú‡î „Ó Ô‡‚ˇÚ Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÔÂ‰Ë ‰‚Â ÎÂÚ‡.

¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÔ‡‰Ì‡ÎËˇ ÓÔËÚ Á‡ ÔÂ‚‡Ú –Â‰ÊÂÔ
‚Â˜Â Â ‚ÒÂÒËÎÌËˇÚ ≈ ƒÓ„‡Ì. œËÂÏ‡ ‡Á‚Óˇ Ì‡ Ò˙·ËÚËˇÚ‡
Í‡ÚÓ ì‰‡ ÓÚ ¿ÎÎ‡ıî Ë ÒÂ Á‡ı‚‡˘‡ Ò Û‰‚ÓÂÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‰‡
‡Á˜ËÒÚË ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÒÚ‡ÌÍË ÓÚ ÍÂÏ‡ÎËÁÏ‡. ÕˇÏ‡ Ò˙ÏÌÂ-
ÌËÂ, ˜Â ˘Â ËÁÒÍÛ·ÌÂ ÓÚ ÍÓÂÌ ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÏÛ ÔÂ˜Ë, Ë
˘Â ÒÂ ‡ÁÔ‡‚Ë Ì‡È-ÒÛÓ‚Ó Ò ‚ÒË˜ÍË Ò‚ÓË ÔÓÚË‚ÌËˆË
ËÎË ÔÓÒÚÓ ÓÔÓÌÂÌÚË. »Ï‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ Á‡ˇ‰ ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡-
‚Ë, ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ë Ò ìËÒÍ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ıÓ‡Ú‡î, ÍÓËÚÓ Á‡ ÌÂ„Ó Ò‡
ÚÂÔËı˙Ú, ‚˙ıÛ ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÏ‡˜Í‡ ÍËÚËˆËÚÂ Ì‡ ‚ÒÂ-
Ó·ı‚‡ÚÌ‡Ú‡ ÒË ‚Î‡ÒÚ. ÕÂ ÏÛ ÏË„‚‡ ÓÍÓÚÓ Ë ÔÂ‰ ≈‚ÓÔ‡,
ÍÓˇÚÓ ËÁÓ·ÎË˜‡‚‡ ‚ ‰‚ÓÈÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, ‡ Ì‡ ÙÂÌÒÍËˇ
‚˙Ì¯ÂÌ ÏËÌËÒÚ˙ Δ‡Ì-Ã‡Í ≈Ó Ì‡Ô‡‚Ó ÏÛ ÒÂ ÒÓÔ‚‡ ì‰‡
ÒË „ÎÂ‰‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡î. ÕÂ ˆÂÔË ·‡ÒÏ‡ Ë Ì‡ Ÿ‡ÚËÚÂ, Ì‡ÒÚÓˇ‚‡
‰‡ ·˙‰Â ÂÍÒÚ‡‰Ë‡Ì ‚ “ÛˆËˇ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËˇÚ ÏÛ ÔÓÚË‚ÌËÍ
‘ÂÚıÛÎÎ‡ı √˛ÎÂÌ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ„‡ ÊË‚ÂÂ ‚ œÂÌÒËÎ‚‡ÌËˇ, ËÌ‡Í
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ˘Â ÒÂ ‚ÎÓ¯‡Ú. ¬ ˜‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÔÛ˜‡ Ô˙Í ·ÂÁ-
ˆÂÂÏÓÌÌÓ ÒÔË‡ ÚÓÍ‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ ‚ »Ì‰ÊËÎËÍ.

ì«‡ Â‰Ì‡ ÌÓ˘ “ÛˆËˇ ÒÂ ‚˙Ì‡ ‰‚‡‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË Ì‡Á‡‰î
- ÍÓÏÂÌÚË‡ ≈ÎËÙ ÿ‡Ù‡Í ‚ ìThe World Postî. Õ‡È-˜ÂÚÂÌ‡Ú‡
ÚÛÒÍ‡ ÔËÒ‡ÚÂÎÍ‡ Â ÛÎÛ˜ËÎ‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡, ÌÓ ÌÂ Ë „Ó‰ËÌËÚÂ.
—ÔÓÂ‰ ÌÂÁ‡‡ÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ‡Ì‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ÏË ÓÚÒÚ˙ÔÎÂÌËÂÚÓ
Â ÔÓÌÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ ‚ÂÍ. ¿ ‡ÍÓ ¿ÎÎ‡ı ‚ÒÂ Ú‡Í‡ ‰‡‚‡ ÊË‚ÓÚ Ë
‰‡Ó‚Â Ì‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡, Ò‡ÏÓ ÒÎÂ‰ ÌˇÍÓˇ „Ó‰ËÌ‡, ÍÓ„‡ÚÓ
Ò‚ÂÚÒÍ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ ·˙‰Â ‰ÂÏÓÌÚË‡Ì‡ ËÁˆˇÎÓ, ‚˙˘‡ÌÂÚÓ
Ì‡Á‡‰ ˘Â ÓÚ·ÂÎÂÊË ˆˇÎÓ ÒÚÓÎÂÚËÂ. “Ó‚‡ Â ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ·ÂÁ-
‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ë ‰ÓË Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ - ‚˙ÚÂ¯ÌÓ Ë ‚˙Ì¯ÌÓ -
Á‡ ËÁ‚ËÒˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ≈ Ã‡Î˙Í ‰Ó ≈ √ÓÎˇÏ Ë ≈ ƒÓ„‡Ì. ¿
ÏÓÊÂ ·Ë Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ˆÂÌ‡Ú‡.

Â‰Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ ‚ÂÍ Ì‡
„ÓÒÚË ÌË ‰ÓÈ‰Óı‡ ‰‚‡-
ÏËÌ‡, ÒÎÛÊËÎË Í‡ÚÓ
‚ÓÈÌËˆË ÔË ·‡˘‡ ÏË.

À˛·ÓÔËÚÌÓ ÏË ·Â¯Â ÌÂ ÚÓÎÍÓ‚‡,
˜Â Ò‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ - ˜‡Í ÓÚ ÀÛ‰Ó„ÓË-
ÂÚÓ, ‡ ˜Â Ò‡ ÚÛˆË. ¬  ˛ÒÚÂÌ‰ËÎ
ÚÓ„‡‚‡ ËÏ‡¯Â Ò‡ÏÓ ÌˇÍÓÎÍÓ ÚÛ-
ÒÍË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, Ú‡ ÔÓ˜ÚË ÌˇÏ‡¯Â
ÓÚÍ˙‰Â ‰‡ Ì‡Û˜ËÏ Í‡Í ÊË‚ÂˇÚ ÚÂÁË
ıÓ‡, Í‡Í‚Ó „Ë ‚˙ÎÌÛ‚‡, Í‡Í ÒÂ
‰˙Ê‡Ú. ÕÂ Á‡·ÂÎˇÁ‡ı ÓÒÓ·ÂÌ‡
‡ÁÎËÍ‡, ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Â‰ËÌËˇÚ ÓÚ
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Политическо движе-
ние “Социалдемократи”
остро осъжда опитите да
бъде овладяна властта
по насилствен начин
където и да било по све-
та. Смятаме, че в Турция
съществуват демокра-
тични възможности това
да се случи по законов
път, въпреки всички об-
винения към управлява-
щите за налагане на ав-
торитаризъм. Опитът за
военен преврат не оп-
равдава извършителите
му и смъртта на невинни
хора, независимо каква
е тяхната кауза.

Същевременно сме
обезпокоени от нараст-
ващите съмнения за ре-
ваншизъм от страна на
сегашното правителство
към своите политически
опоненти от редица об-
ществени слоеве на тур-
ското общество. Насили-
ето, което наблюдаваме
в нашата южна съседка

Позиция на ПД „Социалдемократи”

от началото на метежа
досега, е недопустимо за
страна член на НАТО и
кандидат-член на Евро-
пейския съюз. В тази
връзка призоваваме
международната общ-
ност да окаже натиск за
спазване на правовия
ред в страната.

Смятаме, че спазва-
нето на човешките пра-
ва, което включва право
на справедлив процес за
всяко човешко същество,
е най-ценното достиже-
ние на човешката циви-
лизация. Всяко отстъпле-
ние от тази ценност
трябва да предизвика
сериозна реакция в меж-
дународната демокра-
тична общност, част от
която е и самата Турция.
Идеята, която се ланси-
ра от турското правител-
ство, за връщане на
смъртното наказание, е
несъвместима с ценнос-
тите на Европейския

съюз и евентуалното му
въвеждане трябва да се
разглежда от страните
членки като край на ев-
ропейските стремежи на
Турция. Европа не може
да приеме в своите ре-
дици страна, в която се
прилага смъртно наказа-
ние. Това трябва да е по-
зиция на целия Европей-
ски съюз, а не на отдел-
ни негови членки.

Въпреки натрупаното
напрежение ние сме на
мнение, че турското об-
щество има огромен
шанс точно в момента
да се измъкне от спира-
лата на насилието.
Съществува реална
възможност да се въз-
върне загубеният обще-
ствен консенсус, след
като всички опозицион-
ни партии се обявиха
срещу опита за преврат.
Това създава нови
възможности. Необхо-
дим е само разум, за да

може да се постигне
трайно успокояване на
обстановката в Турция.
Този консенсус обаче
преминава през две
важни условия - спиране
на цензурата, която се
осъществява върху част
от медиите в Турция, и
гарантиране на свобода-
та на словото, а също и
прекратяване на пре-
следването на политиче-
ската опозиция в стра-
ната, когато тя се осъ-
ществява в рамките на
закона.

Постигането на ста-
билност в Турция е важ-
но и за нашата нацио-
нална сигурност. Затова
призоваваме български-
те власти за адекватно
поведение по ситуация-
та там. Новите намере-
ния на турските власти,
особено по отношение
на смъртното наказа-
ние, могат да доведат до
изостряне на отношени-
ята с Европа, а това
може да предизвика се-
риозна заплаха за си-
гурността ни, ако спре
контролът върху миг-
рантския поток. Българ-
ските власти спешно
трябва да вземат пре-
вантивни мерки срещу
подобен риск. Също
така смятаме за неадек-
ватна липсата на реак-
ция на Министерството
на вън-шните работи и
посланика ни в Турция
през последните някол-
ко дни. Независимо чия
е вината за мълчанието
на посолството ни в Ан-
кара, мини-стърът на
външните работи и дип-
ломатическият ни пред-
ставител там дължат
най-малкото извинение
на българските гражда-
ни, които са били пряко
или косвено засегнати
от критичните събития.

От стр. 11

Ще споделя и друга своя тре-
вога: фондациите, институтите и
лицата на “протеста”, за които
пиша, са проводници на чужди
влияния, осъществяват дейност-
та си с частни, но и с публични-
те средства на САЩ и на други-
те големи западни държави.
Благодарение на мощното им
финансиране те създадоха у нас,
наред с организационните си
структури, и такива пропаганд-
ни центрове и наукообразни
институти, които, поне в елек-
тронните медии, се ползват с по-
голямо внимание и с по-значи-
мо ефирно време от национал-
ните ни информационни средст-
ва и институти (като тези на БАН
или научните формации към от-
делните министерства).

За да не бъда голословен, ето
част от сумите на “Америка на
България”: трима от членовете на

“Протестна мрежа” - Антоанета
Цонева, Асен Генов и Христо
Иванов - са получили през 2013-
2014 г. финансиране за над 1 млн.
лв; Саша Безуханова и съпругата
на олигарха Прокопиев - Галя
Прокопиева - над 4 млн. лв. Още
5 млн. лв. фондация “Америка за
България” е раздала на основни
медии. Други щедри задокеански
“спонсори” са “Тръст за граждан-
ското общество в Централна и
Източна Европа” и фондация
“Чарлз Стюърт Мот”.

Поради страх или лекомислие
премиерът Борисов изглежда
предпочита да заглажда отноше-
нията си с тези лица, фондове и
фондации, приемайки ударите
под кръста, които чуждопоклон-
ниците нанасят не само нему
лично, но и на държавната власт.
От политическа гледна точка по-
добно “безволие” и “пасивност”
вече му отмъщават, като подхран-
ват манипулациите за неговото

отстраняване от изпълнителната
власт. Ето защо смятам случая с
Вежди Рашидов само като еле-
мент от активните мероприятия
срещу правителството и лично
срещу премиера Борисов, които
целят да наложат властта на едно
антибългарско настроено, кресли-
во и уродливо малцинство - това
на “умните и красивите” - над
изразената на изборите воля на
гласоподавателите.

И още нещо: пред заплахите,
надвиснали над Отечеството, не
бива да си заравяме главите в
пясъка. В този момент още днес
трябва да осъзнаем надвиснала-
та опасност.

Днес да бием камбаната!
Днес да изрежем майдановото
образувание, преди метастазите
му да са разяли тялото на държа-
вата! Отколкото утре да мъкнем
ярема на нелегитимната паралел-
на власт, на нейната псевдоде-
мократична диктатура!

Ер Малък,
Ер Голям, Ер Доган

Ер Малък,
Ер Голям, Ер Доган

Ер Малък,
Ер Голям, Ер Доган

Ер Малък,
Ер Голям, Ер Доган

Ер Малък,
Ер Голям, Ер Доган
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БОРЯНА ТИМНЕВА завършва Спортното училище
“Юрий Гагарин” в Бургас. 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 и трета висша специал-
ност (следдипломна квалификация) - кинезитерапия.
В определен период работи като частен кинезитера-
певт и масажист към посолството на Финландия,
като е на повикване и в някои клиники. Специалността
козметик придобива след завършено професионално
обучение към Средното професионално-техническо
училище по фризьорство и козметика в София. От
няколко години работи в столичната Jewel Skin Clinic,
където в момента е сред най-търсените специалисти.

БОРЯНА ТИМНЕВА:

Липсата на движение е
сред най-големите проблеми
на съвременния човек
Ако можем да балансираме и намираме време за спорт или кратки разходки през работния
ден, със сигурност ще се чувстваме по-добре, убедена е кинезитерапевтката

Íàñëåäñòâåíèòå
áîëåñòè â ñòàâèòå
ñå âèæäàò îò ðàííà
äåòñêà âúçðàñò

Интeрвю на
Альона НЕЙКОВА

‘

 На много жени се на-
лага да спазват дрескод в
офиса и да ходят на висок
ток, някои го правят и
абсолютно доброволно, от
суета. И така краката се
оказват в капана на не-
удобните обувки повече
от 9-10 часа на ден. Има ли
как да облекчим това
състояние и да положим
някакви ефикасни грижи за

стъпалата след дългия ден,
прекаран накрак?

- Когато дамите се при-
берат вкъщи, могат да на-
правят вана за крака с хлад-
ка вода и хималайска крис-
тална сол. Рецептата е след-
ната: в 3 литра вода и 150
грама хималайска кристал-
на сол се накисват краката
за половин час. Тази лесна
процедура облекчава умо-
рата и релаксира напрегна-
тата мускулатура. Също така
жените могат сами да си ма-
сажират стъпалата, като сти-
мулират акупунктурни точки.

 Вярно ли е, че тежка-
та чанта може да предиз-
вика болки в гръбначния
стълб?

- Да, точно така, често се
случва тежката чанта да пре-
дизвика болки в гръбнака.
Затова е препоръчително да
разпределяме тежестта и на
двете ръце или рамене. По
този начин гръбначният
стълб се натоварва равно-
мерно и от двете страни и не
се появяват болки и гръбнач-
но изкривяване.

 От какво страда
съвременният човек? Как-
ви са най-многобройните
оплаквания на вашите па-
циенти?

- Най-често хората се
оплакват от неразположе-
ние във врата и раменете.
Повечето работят с ком-
пютър на бюро и от заема-
ната поза и дългото време,
което прекарват пред мони-
торите, се провокират бол-
ките в мускулатурата на дол-
ната част на шията до гор-
ната част на ръцете.

 Работата в офис и
дългото стоене в седнало
положение ли са големият

проблем на хората в наши
дни или по-страшна е то-
талната липса на движе-
ние?

- И дългото стоене в сед-
нало положение, и липсата
на движение като цяло са
големите проблеми във все-
кидневието на съвременния
човек. Ако можем да балан-
сираме и намираме време
за спорт през седмицата или
раздвижване и кратки раз-
ходки през работния ден, със
сигурност ще се чувстваме
по-добре.

 Как да помогнем на
тялото след дългата ра-

ботна седмица и да отпус-
нем ставите и мускулите
в домашни условия? Каже-
те някои трикове...

- Като кинезитерапевт
препоръчвам вана с етерич-
ни масла и морска сол, как-
то и масаж на цялото тяло.

 Кои са симптомите,
които често пропускаме, а
те всъщност ни аларми-
рат, че бързо трябва да
идем при специалист като
вас?

- Основните симптоми са
болки в ставите, коленете,
раменете и в мускулите на
гърба и врата.

 До каква степен про-
блемите със ставите и

болестите на тялото са
наследствени?

- Наследствените болес-
ти в ставите се виждат от
ранна възраст. Необходимо
е да се наблюдава детето и
ако се забележат симптоми,
трябва да се вземат навре-
менни мерки, за да не се
задълбочат проблемите в
по-зрели години, когато

вече много трудно може да
се повлияе.

 Много жени казват:
майка ми имаше даден про-
блем, ето че и аз го имам,
нищо не може да се напра-
ви! Редно ли е да се преда-
ваме пред наследствената
обусловеност или кинези-
терапевтът може да по-
могне на тялото да се пре-
бори с някои проблеми?

- При по-зряла възраст
кинезитерапевтът може да
повлияе за заздравяване и
релаксиране на мускулатура-
та, за облекчаване на болки-
те и за подобряване подвиж-
ността на ставите. За съжа-

ление на пълното премахва-
не на проблема не може да
се разчита поради изкриве-
ната вече костна структура.
Съветът ми е при знанието
на родителите за даден про-
блем, който се предава по
наследство, да се наблюда-
ва детето от малко дали има
същите симптоми и да се
вземат мерки, докато не се е

формирал напълно костно-
ставният апарат.

 Защо добрият масаж
на тялото ни кара да се
чувстваме толкова добре?
Кои механизми се активи-
рат, за да се получи това
усещане за облекчаване на
болките и пълен релакс?

- Добрият масаж подоб-
рява кръвообращението и
по този начин се пренасят
хранителни вещества и кис-
лород до всички органи и
системи, мускули и стави.
Също така се подобрява
лимфният дренаж, като така
от организма се изхвърлят
токсините и излишните теч-
ности. При професионално
изпълнен масаж се отпуска
напрегнатата мускулатура и
се въздейства върху болез-
нените точки, като така се
облекчават болките и се
възстановява еластичността
на мускулите и подвижност-
та на ставите.

 Има ли как машина
или някакъв специален уред
да замести работата на
кинезитерапевта? Кои са
новостите в това отно-
шение, които могат да ни
помогнат да ревитализи-
раме тялото, разбира се,
под лекарско наблюдение?

- Съществуват различни
уреди, които подпомагат
подвижността на ставите.
Има и такива, които съдей-
стват за изглаждане на ко-
жата и премахване на целу-
лита. Въпреки широко раз-
пространеното схващане
това не е само козметичен
дефект, а е също и болестно
състояние поради факта, че
се притискат кръвоносните
съдове и там мястото е с

нарушено кръвообращение,
студено и болезнено. Есте-
тичната медицина е в не-
прекъсната услуга за пости-
гане на нашата перфектна
визия и добро самочувствие.
Последното изобретение, с
което ни изненадва, е аван-
гардна машина, благодаре-
ние на която вече можем да
се похвалим със секси дупе
като на Дженифър Лопес.

 Възможно ли е наис-
тина някакъв апарат да
ни гарантира мечтаните
резултати без никакво
усилие, без специални тре-
нировки или пластична на-
меса?

- Действително, досега
можехме да се радваме на
т.нар. бразилско дупе само с
упорити усилия, полагани
продължителен период от
време във фитнес залата.
Обаче жените днес имат още
една неизискваща подобна
саможертва възможност - и
това е Icoone. Новопроекти-
раният медицински апарат
разполага с изключителни
възможности за премахване-
то на различни несъвършен-
ства както в областта на тя-
лото, така и на лицето: отпус-
нато дупе, двойна брадичка,
целулит, бръчици, повехна-
ла кожа... Това са само част
от проблемите, които маши-
ната решава. В случая рабо-
тата на кинезитерапевта се
състои в това най-напред
мислено да разчертае про-
блемните зони, след което с
помощта на специален на-
крайник ги обхожда с опре-
делени техники на движение
и ритъм, сменяйки посоките -
първо, нагоре, а после, на-
долу. Процедурата трае 10
минути, нарича се “Фокус” и
е строго индивидуална за
всеки пациент. Предхожда се
от базова терапия с про-
дължителност 20 минути.

 Обаче много жени се
притесняват от подобни
манипулации, тъй като че-
сто са доста болезнени...

- Не и с този апарат. Те-
рапията с него много напо-
добява ръчен масаж, но с
далеч повече “екстри”, които
дори и най-подготвеният спе-
циалист няма как да напра-
ви. Човешката ръка е способ-
на да прищипва, повдига и
разтяга кожата, но не може
да осъществи това фракцио-
нирано пулсиращо действие,
благодарение на което се
разнася натрупаната лимф-
на течност и се подпомага
борбата с целулита, напри-
мер. Това е в силата единст-
вено на машината. Освен
това мини- и микроролерите
стимулират фибробластите,
повишават синтеза на кола-
ген и еластин и подобряват
еластичността, плътността и
тонуса на кожата като цяло.
Казано накратко, Icoone мо-
делира тялото, при това те-
рапията не само е абсолют-
но безболезнена, но и доста
приятна като усещане.

‘
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Рецепти на леля
Ваня ТОКАДЖИЕВА

КРЕМ СУПА
ОТ РИБА

Глава от средно голяма
риба се вари във вода с 1
глава лук, 1 корен от маг-
даноз, 1 дафинов лист, ня-
колко зърна черен пипер,
10 г кервиз, 40 г моркови, 1
жълтък и сол на вкус. Бу-
льонът се прецежда и риб-
ните остатъци се връщат в
него, а зеленчуците се па-
сират. Прави се светла
запръжка от брашно, мляко
и масло. Супата се поднася
с изпържени кубчета хляб.

Горска трапезаГорска трапезаГорска трапезаГорска трапезаГорска трапеза

ПАТИЦА С ГЪБИ
Необходимите продукти

за една порция са: 180 г
месо, 100 г гъби, 10 г мас-
ло, 20 г лук, 5 г брашно, 5 г
доматено пюре, щипка чер-
вен пипер и сол.

Нарязаната на порции
патица се задушава. Като
се зачерви от двете страни,
изважда се от маслото и в
него се задушава лукът.
Прибавя се брашното. Кога-
то стане златисто, се слагат
доматеното пюре, червени-
ят пипер и солта. Запръжка-
та се залива с хладка вода.
Поставя се патицата. Ястие-
то се вари до омекване на
месото. Прибавят се и гъби-
те, предварително задуше-
ни в масло.

С Тодор Живков сме на чакало. Появи
се разкошен елен с кошута. Живков се
прицели, но кошутата застана между нас и
елена. След малко еленът се откри отново,
но кошутата го покри веднага. Точно се
открие - и тя застане. Живков се прицели,
тя пак го покрие. И така 5-6 пъти. Като че
ли я направляваше нещо извънземно. Ко-
шутата спаси елена. Винаги, когато си
спомня за това велико преживяване,
мисълта ми се вълнува. Не мога да си го
обясня, както не мога да си обясня под-
реждането на гъските и патиците в клин.
Живков също беше впечатлен и често
разказваше тази история.

Най-хубавото в ловната дружинка на
Живков бе, че се загубваше чувството
за мярка и за ранг. И псувните си бяха
пиперлии, доста наситени. Нямаше оби-
дени, когато се изпусне някоя приказка.
Майсторски изваяните вицове на Ангел
Балевски, заразителният смях на Жив-
ков, кроткият запой на Джагаров, благи-
ят поглед на Емилиян Станев и острите
ловджийски контри на Пенчо Кубадин-

Стабилизира се популаци-
ята на дива коза в Национал-
ния парк, сочат данните от мо-
ниторинга на вида. Наблюда-
вани са над 250 животни. Ус-
тановена е нормална полова
структура на популацията.
Процесът е бавен, но трайно
върви към по-добро, коменти-
рат експертите. Животните по-
степенно се разселват в цяла-
та паркова територия. Диви
кози са наблюдавани на мес-
та, където до преди години не
са откривани техни следи.

Дивата коза е сред емб-
лематичните видове за На-
ционалния парк.

Тя е от подвида Балканска

Известно е, че
храсти, чиито връхни
пъпки са изрязани,
пускат повече из-
дънки, по-бързо въз-
становяват листата
си и дори стават по-
гъсти. Това е така,
защото хормоните,

Друг път пък е далече. Имаше и случаи да
стрелят по животно, без да го уцелят. През
това време някой удряше друго животно и
им го поднасяше като техен трофей: “Бра-
во! Това е вашата слука”.

Но това не бяха ловци. На истинския
ловец да му удариш лов е все едно да му
чукаш жената. Държавните глави, които

бяха истински ловци, когато нямаше слука,
отлагаха политически срещи, за да оста-
нат още един ден на лов. Истинският ловец
преживява неуспеха.

ÈÑÒÈÍÑÊÈßÒ ËÎÂÅÖ
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НА ПУСИЯТА

Дончо Цончев открива изложба на Димитър Мурджев (до него)

ски правеха картината около камината
на резиденциите идилична. Охраната
знаехме, че когато се поканваше нов
човек на лов, му предстои повишение.

Имам впечатления и от лова на чужди-
те държавни глави у нас. Зависеше дали са
запалени ловци или са дошли на раздумка.
Понякога не излизаше никакво животно.

Разказано от Димитър МУРДЖЕВ,
бивш офицер от УБО и талантлив

художник на ловни теми

Не мога да кажа коя е най-любимата ми случка или най-
голямата ми тръпка по време на лов. Това е все едно да
кажеш кое от децата си обичаш повече. Силни преживява-
ния имах при първата си слука в етрополския балкан. Като
млад ловец ми излезе едно животно и аз не знаех по какво
стрелям. Оказа се, че съм убил един сръндак. Тогава не
познавах и държанието на кучетата. След десет минути
пристигна ръководителят на лова и ми казва: “Къде е живот-
ното?” “Аз стрелях, но не знам дали съм го улучил”, отвърнах
учудено. “Как да не си го улучил. Кучето спря да лае. Защо
не отиде да го вземеш?” “Ами нямам представа”, смутоле-
вих аз. Отидохме и се оказа, че кучетата са изяли цялото
животно. Оттогава знам, че преди да стреляш по животно,
трябва да знаеш какво е. По много белези можеш да раз-
береш дали си го улучил. Имам принцип и ходя да търся
ранения дивеч с километри. Адски съм суеверен и вярвам
в това, че ако човек не уважи достатъчно големия дух на
лова и на животното след това, слуката ще го избягва.

СУЕВЕРИЯ

Първата слука

Ути Бъчваров

Разказано
от Ути БЪЧВАРОВ

НА ВОДОЕМА

Яки шарани се ловят на баластриерите
на река Тунджа в долното й течение

ФАКТИ

Лосовете стимулират
растежа на растенията

произвеждани от
връхните пъпки, по-
тискат израстването
на странични клон-
ки. Градинарите из-
рязват тези пъпки, за
да стимулират расте-
жа им.

Но изглежда ра-

ботата на градина-
рите успешно могат
да вършат и лосо-
вете, и то не само
чрез физическото
си посегателство
върху растенията.

Изследвания са
доказали, че слюн-
ката на лосовете
съдържа химически
вещества, които
допълнително стиму-
лират растежа.

Опитът показал,
че както растения-
та, така и лосът мо-
гат да се възполз-
ват от свойствата на
слюнката на лоса.
Растението  възста-
новява по-бързо и
по-успешно листака
си, а лосът  “при-
нуждава” растение-
то да произведе по-
бързо следващия му
обяд.

ГОРСКИ ВЕСТИ

Стабилизира се популацията
на дивата коза

дива коза и в България е раз-
пространена в Рила, Пирин и
Стара планина. Национален
парк Централен Балкан е дом
за цялата старопланинска
популация. Тук тя намира под-
ходящи местообитания - ска-
листи места със затревени
площадки и стръмни пасища.
Дивата коза е световно заст-
рашен вид, включена е в Берн-
ската конвенция, в Директи-

вата на Европейския съюз за
местообитанията, както и в
Червената книга на България
като “застрашен вид”. Попу-
лацията й в парка е със све-
товно значение за опазване-
то на вида. Състоянието на
дивите кози се наблюдава
системно от парковите служи-
тели, през брачния период се
предприемат засилени охра-
нителни мерки.

ВИЦ

Съдът осъжда мъж, че е уловил цял чувал риба
в резерват.

- Защо си призна? - недоумява адвокатът му.
- Нали се доказа, че по това време си бил в града?

- Почуствах се поласкан.
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Надежда
УШЕВА

ват множество любопитни забе-
лежителности. Сред тях се на-
режда готическата катедрала
“Свети Вартоломей”, която се
намира на градския площад.
Нейното строителство започва
в края на XIII век, заедно със
създаването на самия град, и
приключва през XVI век. Кулата
на катедралата е 102,26 м и
това я прави най-високата в
цяла Чехия.

Друга красота, която се из-
дига в центъра на Пилзен, е
внушителната синагога, която
е третата по големина в света
и втората в Европа след тези
в Йерусалим и Будапеща.
Eвреи в града живеят още от
XIV век, а през 1893 г. пилзен-
ската синагога е завършена.
Храмът е действащ, като в него
се провеждат също така кон-
церти и изложби.

Ренесансовото кметство е
друг шедьовър, построен през
1554-1559 г. по дизайн на ита-
лианския архитект Джовани де
Статия. Между интересните
сгради е и тази на Музея на
епархията, която се състои от
Францискански манастир. В
него може да се разгледа екс-
позиция на готически, ренесан-
сови и барокови скулптури, па-
раклиса на Света Барбара и
трапезарията на бароков мана-
стир с изложбената зала.

Подземните проходи на
Пилзен под Стария град са
една от главните атракции. Най-

ранният е бил направен през
XIV век, а последният - през
XIX век. Общата им дължина е
около 20 км, като за туристи са
отворени 800 м. Тунелите са
между 9 и 12 м под земята,
вътре е студено и е добре да си
носите дрехи, ако решите да ги
посещавате.

Не бива да си тръгвате от
Пилзен, без да сте разгледа-
ли една от най-големите пи-
воварни - “Пилзенски Празд-
рой”. Тук се прави бирата
“Пилзнер Урквел”, която се
приготвя по специална техно-
логия още от XIX век.

МУЗЕЯТ НА ПИВОТО Е ИСТИНСКА
АТРАКЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ТУРИСТИ,
ПОСЕТИЛИ КРАСИВИЯ ЧЕШКИ ГРАД

Старата част на завода е
превърната в музей, където
има експозиции, разказващи
за историята на пивото. Пока-
зани са и старите технологии,
събрана е цялата историческа
хроника за най-почитаната от
чехите напитка, започвайки от
първите малцови мелници - чак
до най-съвременните автомати-
зирани пивоварни. По време
на обиколката в завода, който
е разположен близо до гара-
та, ще видите и как са изглеж-
дали чешките кръчми през XIX
и първата половина на XX в.
Колекцията на музея съдържа
30 000 бирени етикета от цял
свят. Тук е поставена и снимка-
та на Юрий Гагарин с бирена
бутилка в ръка. Първият космо-
навт посещава Пилзен през
1966 г. В музея се пазят и ре-
дица любопитни рекорди,
свързани с пивото.

Пилзенската бира е с голя-
ма популярност не само в Че-
хия, а и в Европа, и САЩ. Друга
марка, правена в същата пиво-
варна, е “Гамбринус”, която
също е разпространена. Раз-
ходката ще завърши с... дегус-
тация на жива бира - точно от
извора, източена от огромните
казани, които се намират на сту-
дено в подземието на сградата.

Друга световна марка,

създадена в Пилзен, е
“Шкода”. Нейното начало
се слага от граф Вален-
щайн-Вартенберг, който
през 1859 г. основава ле-
ярна машиностроителна
фабрика. “Шкода” е една от
малкото марки с над 110-
годишна история в автомо-
билостроенето.

Пилзен има интересна
история извън света на би-
рата. Той е споменат за

пръв път като замък със също-
то име през 976 г. Обявен е
за град през 1295 г., когато
крал Венцеслав II основава
новата част, разположена на
10 км от първоначалното мя-
сто, което днес е известно
като Стари Пилзенец.

През XIV век е третият по
големина град в Чехия след
Прага и Кутна Хора. Импера-
тор Рудолф II управлява Све-
щената римска империя от
Пилзен от 1599 до 1600 г. По
време на 30-годишната война
градът е завладян през 1618 г.
от Мансфелд след обсадата на
Пилзен, а императорските
войски успяват да го освобо-
дят чак през 1621 г.

В края на XVII век архитекту-
рата на Пилзен е повлияна от
барока. Днес историческият
център е обявен за архитекту-
рен резерват и се намира под
защита от 1989 г. Пилзен бе
избран за Културна столица на
Европа за 2015 г.

Централната гара

В Музея на бирата...
Внушителната синагога, която е

третата по големина в света

К
Като кажем Пилзен, не-

съмнено се сещаме за... бира,
която се произвежда в чеш-
кия град, разположен в об-
ластта Бохемия на 90 км, за-
падно от Прага. Той е че-
твъртият по големина в Чехия
и благодарение на кехлиба-
реното пиво с марката “Пилз-
нер Урквел” става световно-
известен. Населението му на-
броява около 163 000 души.

Пилзен обаче не е само
бира... Градът има богата исто-
рия и култура, които му завеща-

Снимки АВТОРКАТА
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ДАНА ГАРСИЯ ПРЕОДОЛЯВА
ФОБИЯТА СИ С РАБОТА

Попитали Радио Ереван:
- На някои места по света са

измъчвали хората с ток. Знаете
ли как е в България?

А от медията отговорили:
- В България ги мъчат с ток,

парно и вода...

БИСТРА ГЕОРГИЕВА, управител
и главен редактор
на вестник “Банкеръ”
Инж. ДАНЧО ЛАЗАРОВ,
президент на БФ по волейбол
ЖИВКО ЖЕЛЕВ, футболист
ЖИВКО КОЛЕВ, поет,
режисьор, продуцент
Проф. ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ,
социолог, преподавател

АНДРЕЙ ДРЕНИКОВ, композитор
АСЕН ГАРГОВ, музикант, композитор
Проф. ВАЛЕРИЯ ФОЛ,
учен-траколог, педагог
ЕВГЕНИ СТОЕВ,
народен представител
ЗДРАВКА ЕВТИМОВА, писателка
ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА,
вицепремиер по еврофондовете
и министър на правосъдието
в правителството на Орешарски
ИРИНА КАНУШЕВА, кинокритичка
РОСЕН ПЕТРОВ,
народен представител

23.07.2016

24.07.2016

а юбилейното
25-о издание на
“Славянски базар”
бяха представени
45 страни, сред

които Куба, Мексико, Италия,
Германия, Англия и мн. др.
Известният форум на изкуст-
вата, иницииран от Беларус,
Русия, Полша и Украйна, се
проведе от 14 до 19 юли във
Витебск (Беларус).

По традиция основните
прояви в рамките на фестива-
ла са конкурсите за млади из-
пълнители и за деца. Един от
артистите на музикалната
компания “Жокер медиа” - Ни-

23
Св. мчци Трофим, Теофил и друга-

рите им. Св. свщмчк Аполинарий, еп.
Равенийски
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† 5 Неделя след Петдесетница.

Св. вмчца Христина

Над 36 състава или 540 самодейци
от различни читалища, както и индиви-
дуални изпълнители, ще участват в
XX юбилейно издание на фолклорния
събор в местността “Текето” при мана-
стира “Св. Пророк Илия” край крушар-
ското с. Александрия. Участниците, кои-
то ще представят добруджански фолк-
лор, са от общините Добричка, Ген. То-
шево, Тутракан, Никола Козлево, от
Силистренска област. Самодейният ко-

Вкусен грил, активности за малки и голе-
ми, приятна музика - на всичко това ще
могат да се насладят старозагорци в
неделя, 24 юли, в парк “Александър
Стамболийски”, познат повече като парк
“Алана”. Специалната Coca-Cola Chill &
Grill зона ще посреща гости от 10 ч., а
през цялото време актьорът Ники Станоев
ще се грижи за доброто им настроение.
Вкусният ден на открито #ДаСеХранимЗа-
едно ще зарадва семей-
ствата с много забавления
за малки и големи, ценни
кулинарни съвети и рецеп-
ти на едни от най-популяр-
ните кулинарни блогъри
у нас - Сандра Алексиева
(1001 рецепти), Ани Шака-
рян (Vkusnoteka), Ваня
Георгиева (Culinary with
Me), както и добре позна-
тата на майките от телеви-
зионния екран водеща
Даниела Колева. Те ще
демонстрират своите
кулинарни умения и
трикове, ще помагат на
гостите да приготвят
неповторими грил изкуше-
ния. Специално куклено
шоу, водни игри и много

колай Манолов, през 2015-а
спечели второ място на “Сла-
вянски базар”, а тази година
журира детския конкурс и бе
удостоен с честта да пее на
откриването заедно с руската
звезда Лариса Долина.

Грандиозният концерт
започна с приветствието на
президента на Беларус А. Лу-
кашенко. Министърът на кул-
турата на Русия В. Медински
прочете поздравителен ад-
рес от държавния глава на
Русия - Владимир Путин. По-
здравителни телеграми за
голямото културно събитие
бяха изпратени и от прези-

дента на България Росен
Плевнелиев и президента на
Чехия Милош Земан.

В 3-часовия спектакъл
участваха Алла Пугачова,
Валерий Леонтиев, Надежда
Бабкина, ансамбъл “Алексан-
дров”, Майкъл Болтън и др.
Николай Манолов пя и на
концерта на лауреатите на
всички конкурси “25 мига от
лятото”. За първи път пред
многохилядната публика про-
звуча “Шепот” (аранжимент
Ангел Дюлгеров, музика и
текст Явор Кирин) - най-но-
вата песен на българския
изпълнител, подарък от Лили

Иванова. Харизматичният
Николай за пореден път по-
каза таланта си и на гала-
вечерта на детския конкурс.

Другото забележително
родно участие бе предста-
вянето на игралния филм
“Потъването на Созопол” на
режисьора Константин Бо-
нев от Николай Текелиев -
преводач на филма, единст-
веният българин, който ра-
боти за този фестивал вече
четвърт век и благодарение
на когото всяка година
България има своето достой-
но присъствие на забележи-
телния културен форум.

Новият роман на
Венета Райкова -
“Вещицата”, ще
бъде представен на
25 юли от 19 ч. в
Книжен център
“Гринуич” (бул. “Ви-
тоша” 37). Това е ис-
тория за престъпле-
ния и възмездие, в
която играта е гру-
ба, а правилата -
неясни, разкриха
от издателство
“Enthusiast”. “Вещи-
цата” е роман за
битката между до-
брото и злото и за
конфликта на стре-
межа към светлина с тъмните
сили във всеки от нас.

Те са красиви, известни и
богати. Те са на върха, но ня-
мат миг спокойствие. Интриги,
скандали, магически ритуали
и злощастни събития - всеки
ден е борба за надмощие, за
щастие, за живот...

Телевизионната водеща
Ана попада във вихрушка от

Танцови клубове се надиграват с фолклорни състави
Дана РУСЕВА

лектив на читалището в с. Александрия
ще даде началото в днес, събота, в 9 ч.

“За първи път тази година в конкурс-
ната програма има нова категория “Тан-
цови клубове” за обработен фолклор.
Тъй като клубовете се развиват много
активно навсякъде, решихме да им да-
дем възможност да играят при нас, на-
ред със самодейните колективи”, каза
Димитрина Желева, директор на дирек-
ция “Регионално развитие” в община
Крушари.

Конкурсните категории са четири -

танцов състав за автентичен фолклор,
състав за народни песни, индивидуал-
ни изпълнения и танцов клуб. Журито е
под председателството на композитора
Петър Крумов, участват още народната
певица Иванка Русева и хореографът
на клуб “Веселчани” Таня Дянкова.

Наградите са парични, плакети и
грамоти. “За дългогодишните участни-
ци сме предвидили почетен плакет. Това
са фолклорни групи от село Черна, от
община Калипетрово, Силистренско, от
община Ген. Тошево”, добави Желева.

ВКУСЕН ДЕН НА ОТКРИТО
ЗАВЛАДЯВА ПАРК „АЛАНА”

спортни активности са предвидени за най-
малките. За приятната обстановка ще
допринесат младите български таланти и
групи Rewind, Funky Miracle, Brazz ViliDJ.
Те ще се грижат за хубавата музика и
доброто настроение. След края на инициа-
тивата избрани късметлии ще бъдат издиг-
нати на 40 метра над земята за незабрави-
ма вечеря с панорамна гледка - събитието
ще стане факт на 11 септември в София.

Н

Венета Райкова представя
втората си книга на 25 юли

абсурдни събития.
Лишена от роди-
телска обич като
дете, тя се лута
между объркано
настояще и бъде-
ще, потънало в
мрак. Нейната
красива съседка
Вера желае това,
което няма, и не
би се спряла пред
нищо, за да го
получи. Ева - глав-
на редакторка на
светско списание
и приятелка на
Ана, ще трябва да
си върне обратно

всичко, което е загубила не
по своя вина. А Стоян - съсед
на Ана, секссимвол, актьор и
водещ на телевизионна игра,
един от най-желаните мъже в
държавата, крие тайна, която
може да срути целия му свят.

Във водовъртежа от житей-
ски събития зловеща магия ще
свали маските и ще преобърне
човешки съдби...

45 страни се събраха
на „Славянски базар”
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на „Славянски базар”
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(не)видимият свят
на китове и делфини
В процеса на създаването на тези животни природата
като че ли не пропуска и най-дребни детайли

Страницата подготви
Альона НЕЙКОВА
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Необичаен празник, особено
за онези, които не са равно-
душни към красотата и ума
на някои обитатели на
морета и океани, се отбеляз-
ва на 23 юли. Вече три
десетилетия, започвайки от
1986 г., на тази дата се
чества Международен ден
на китовете и делфините.
Началото му е положено от
Интернационалната китобой-
на комисия, успяла да
наложи забрана върху
изтребването на тези бозай-
ници, продължило повече от
два века. В цял свят вече са
недопустими ловът и търго-
вията с китове и делфини.
Именно това е помогнало те
да се спасят от практически
пълното им изчезване, както
и донякъде да се възстано-
ви броят на гигантските
животни, надарени с мисте-
риозна интелигентност.
Международната забрана
обаче не касае някои север-
ни народи, за които употре-
бата на месото на морските
бозайници е въпрос на
оцеляване и е от жизнена
важност. Специално за тях
се определят квоти за лов
на китове.

Едрите морски бозайници от
разред Китоподобни са доста
интересни животни, които съче-
тават външните белези на ри-
бите (плавници, тяло с обла
обтекаема форма и гладка
повърхност) и вътрешна струк-
тура на организма, характерна
за топлокръвните същества
(бели дробове, износване и
раждане на потомство). В про-
цеса на създаването на китове-
те природата като че ли не
пропуска и най-дребните на
пръв поглед детайли. Напри-
мер тези животни нямат кози-
на, защото тя просто не им е
нужна, тъй като дебелият слой
подкожни мазни-

ни надеждно поддържа топли-
ната на необичайния предста-
вител на фауната в условията
на ниски температури. А малки-
те очи и практически пълната
липса на обоняние също не
причиняват на китовете никак-
ви проблеми. Въпреки мини-
малния размер органите на зре-
нието им са така устроени, че
позволяват на животните да
виждат изключително добре
под водата. Способността да
улавя и различава миризми на-
истина е излишна в такива ус-
ловия, защото океанът най-на-
пред е свят на звуци.

Китовете са едни от най-
древните същества на Земята -
предците им обитават планета-
та от 55 млн. години, доста пре-
ди появата на първия човек.
Бозайниците са и най-големите
животни в света. Тялото им до-
стига дължина 3,5 метра при
най-дребните видове до около
30 метра (при тегло около 160
тона). Самките винаги са по-
едри от мъжките. Любопитно е
също, че през първите 6 месе-
ца бебето на синия кит наддава
с по 110 кг на ден. Знае се, че
средностатистическият екземп-
ляр тежи колкото 2700 човека.

Сърцето му е голямо колкото
лека кола. Синият кит е спосо-
бен да възпроизведе най-сил-
ния звук на света от всички
живи същества, а събратята му
може да чуят ниските честоти
на разстояние от над 16 000 км.
Максималната скорост, която
китовете развиват, е 65 км/ч. Ко-
сатката притежава зъби, които
може да достигнат 20 см на
дължина и 1 кг. Китовете нямат
традиционните за останалите
животни органи на слуха -
външни уши, а чуват с долната
си челюст, от която звукът стига
до средното и вътрешното ухо.

Осем месеца в годината
почти нищо не ядат и оцеляват
благодарение на натрупаната
мазнина. През лятото обаче се
хранят практически без да спи-
рат, поглъщайки до 3 тона во-
дорасли или дребни ракообраз-
ни дневно, което е равно на ми-
лион калории. Опашките на ки-
товете са уникални и може да
бъдат сравнени с човешките
пръстови отпечатъци.

При необходимост тези жи-
вотни могат да не спят три ме-
сеца. А като го правят, това се
случва на плитчина, на по-
върхността на водата, защото

по време на сън има опасност
да потънат. Синият кит в спо-
койно състояние вдишва и из-
дишва 1-4 пъти на минута, но
може да не поема кислород в
продължение на два часа. Впе-
чатляващо е също, че за една
секунда в дробовете му влизат
около 2000 литра въздух. Мля-
кото на китовете прилича на
паста за зъби, защото 50% от
неговия състав са мазнини и
белтъчини.

Вдъхновени от легендите,
разказвани от оцелели по вре-
ме на корабокрушения моряци,
в древността хората вярвали, че
в стомаха на тези огромни жи-
вотни може да се живее. Но чо-
век не би могъл да мине дори
през гърлото на кита, защото
диаметърът на този отвор е кол-
кото малка чиния. Само при ка-
шалота той е по-голям, но за-
ради високата киселинност в
стомаха му никой не би могъл
да оцелее там. Китовете, които
дълго време се намират в нево-
ля, се научават да имитират
човешката реч, твърдят още

специалисти.
От същия разред - Китопо-

добни, са и делфините. Назва-
нието на тези морски бозайни-
ци идва от гръцки и означава
утроба. Самостоятелното им
развитие е започнало преди
около 10 млн. години. Възраст-
ните речни екземпляри дости-
гат дължина от 1,2 м, а морски-
те - до 9,5 м. Най-големият ор-
ган на делфините е техният
мозък (1700 г), съотношението
му към общото тегло на бозай-
ниците е същото като при хора-
та (1400 г).

Заради гладката и елас-
тична повърхност на тялото
делфините развиват скорост
5-11 км/ч, а най-бързите - до
37 км/ч. Когато спят, отключ-
ват едната част от мозъка, а
другата продължава да функ-
ционира, за да “напомни” на
животното навреме да се из-
дигне към повърхността на во-
дата, за да глътне въздух.
Също така по време на сън
делфините следят с отворено-
то око за опасност наоколо.
Слухът им също е уникален.
Те комуникират помежду си,
издавайки голямо разнообра-
зие от звуци чрез назални
кухини, разположени под

дихателния им отвор. Честот-
но модулираните се наричат
просто подсвирвания, пулси-
ращи звуци и почуквания
(кликове). Първите два вида
делфините използват за об-
щуване, като се знае, че оп-
ределени подсвирвания са ин-
дивидуално характерни и
имат опознавателен характер
(нещо като човешките имена).
Кликовете пък имат ориенти-
ровъчен характер и се използ-
ват за ехолокация, като се
издават на серии, които ста-
ват по-чести с приближаване-
то на обекта, към който е на-
сочено вниманието на делфи-
на. Ехолокационните кликове
са едни от най-силните звуци,
издавани от животно.

Делфините често изскачат
над водата, понякога изпълня-
вайки сложни акробатични фи-
гури. Все още не се знае каква
е целта на тези упражнения, но
по всичко личи, че го правят
по-скоро за собствено удовол-
ствие или като вид ритуал,
възможно е също по този на-
чин да си осигуряват бърз ог-
лед над повърхността.

Като много игриви същества
може да бъдат видени как се
боричкат или си подмятат раз-
ни предмети като водорасли,
морски птици или костенурки.
Обичат също да яхват вълната,
възползвайки се от крайбреж-
но вълнение или струята, обра-
зувана от носа на кораб, порещ
вълните. Делфините афала, ко-
ито са роднини на белугите, си
играят с въздушни мехури, пра-
вят балони, пукат ги с уста и
дори преследват балоните на
други свои събратя.

Те са социални животни,

живеещи на малки стада, на-
брояващи дузина индивиди, но
при изобилие на храна се сре-
щат и огромни многохилядни
групи, делфини самотници са
по-скоро рядкост. Известни са
и със силно развитото си чув-
ство за взаимопомощ; наране-
ни или болни индивиди не се
изоставят сами и дори активно
им се помага да изплуват на
повърхността, за да дишат.

Делфините са прочути и с
това, че са дружелюбно на-
строени към човека и някои от
тях съзнателно търсят контакт с
хората. Случва се стада делфи-
ни да съпътстват плавателни
съдове в открито море, като се
движат до самия нос на кораба,
порещ вълните.

Смятани са за едни от най-
интелигентните същества на
Земята. Въпреки многобройни-
те научни изследвания, прове-
дени през годините върху тях-
ното поведение както в плен,
така и на свобода, техният ин-
телект си остава загадка, на
която скъпата модерна апара-
тура все още не е дала задо-
волителен отговор.
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Максималните температури само на отделни
места ще надхвърлят 33-34 градуса - за София
ще бъдат 30-31. Минималните - 19-20. На 1200 м
температура от 25-26 градуса. Слаб вятър от
север. При облачност от 3 процента вероятност
за валежи едва 2 на сто.
На морето - вълнение от 1-2 бала. Температура
на водата на север от 26-27 градуса, на юг - от
27-28.
Продължителност на деня 14 часа и 46 минути.

В неделя и понеделник - постепенно заоблача-В неделя и понеделник - постепенно заоблача-В неделя и понеделник - постепенно заоблача-В неделя и понеделник - постепенно заоблача-В неделя и понеделник - постепенно заоблача-
ване, като вероятността от валежи презване, като вероятността от валежи презване, като вероятността от валежи презване, като вероятността от валежи презване, като вероятността от валежи през
първия ден е 18 процента, а през втория -първия ден е 18 процента, а през втория -първия ден е 18 процента, а през втория -първия ден е 18 процента, а през втория -първия ден е 18 процента, а през втория -
71. Минимални температури от 18 до 2071. Минимални температури от 18 до 2071. Минимални температури от 18 до 2071. Минимални температури от 18 до 2071. Минимални температури от 18 до 20
градуса, максимални - от 30 до 32, на местаградуса, максимални - от 30 до 32, на местаградуса, максимални - от 30 до 32, на местаградуса, максимални - от 30 до 32, на местаградуса, максимални - от 30 до 32, на места
- 34. Предстои леко захлаждане.- 34. Предстои леко захлаждане.- 34. Предстои леко захлаждане.- 34. Предстои леко захлаждане.- 34. Предстои леко захлаждане.

максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

30°/32°30°/32°30°/32°30°/32°30°/32°

24        25
максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

28°/30°28°/30°28°/30°28°/30°28°/30°
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ÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêè

“≈À≈÷
ƒÌÂÒ ÒÂ ÓÔËÚ‡ÈÚÂ
‰‡ ÔÓÔ‡‚ËÚÂ
„Â¯ÍË, ÍÓËÚÓ Ò‡
ÔÂ˜ÂÎË Ì‡ ÓÚÌÓ-

Œ¬≈Õ
ƒÂÌˇÚ Â ‰Ó·˙ Á‡
ÌÓ‚Ë Á‡ÔÓÁÌ‡ÌÒÚ-
‚‡ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚË.
Œ·ÏËÒÎÂÚÂ ‰Ó·Â

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
Œ·˙ÌÂÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÓ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡
Á‰‡‚ÂÚÓ ÒË Ë
‰Ó·Â Ó·ÏËÒÎÂÚÂ

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
ƒÌÂÒ Â ‰ÂÌ Á‡
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ·ËÁ-
ÌÂÒ Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚‡.
œÓ‰ÔËÒ‚‡ÈÚÂ Ò‡-

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
ƒÌÂÒ ÌÂ ÒÂ ‡ÁÓ-
˜‡Ó‚‡ÈÚÂ ÓÚ ıÓ-
‡Ú‡ ‚˙‚ ‚‡¯ÂÚÓ
Ó·Í˙ÊÂÌËÂ, ‡

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
ƒÂÌˇÚ Â ‰Ó·˙ Á‡
ÒÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡
·‡Í. ÕÂ ÔËÂÏ‡È-
ÚÂ ÁÎÂ ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡Ú-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
ƒÌÂÒ, ‡ÍÓ ÒÚÂ
Ì‡ÏËÒÎËÎË Ô˙ÚÛ-
‚‡ÌË ,̌ ÚÓ˜ÌÓ ÒÂ„‡
Â ÏÓÏÂÌÚ˙Ú. ÕÂ

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ‚Â-
ÏÂ Á‡ ‡ÁÂ¯‡-
‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÂÏÂÈÌË
ÒÔÓÓ‚Â. ¬˙ÁÏÓÊ-

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
¬ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ËÏ‡ ÍÓÌÙÎËÍ-
ÚË, ÌÓ ÚÂ Ò‡ ‡Á-
Â¯ËÏË. ÕÂ ÒÂ

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
–‡·ÓÚ‡Ú‡ ‚Ë Ë
ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ú̌‡ ‚Ë Ò
ÍÓÎÂ„ËÚÂ ˘Â ·˙‰‡Ú
Ì‡ ÌË‚Ó ‰ÌÂÒ. ŸÂ

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÏÓ ‰Ó„Ó‚ÓË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‰Ó·Â
ËÁ‰˙Ê‡ÌË ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË.

ÔËÂÏ‡ÈÚÂ ÌÂ˘‡Ú‡ Ú‡ÍË‚‡,
Í‡Í‚ËÚÓ Ò‡. ÕÂ ÒÂ „ÌÂ‚ÂÚÂ.

‚ÁËÏ‡ÈÚÂ Í‡‰ËÌ‡ÎÌË Â¯Â-
ÌË  ̌Á‡ ÒÚ‡Ë ‡ÁÔ‡‚ËË Ë ‰ÂÎ‡.

ÌÓ Â ‚ÒË˜ÍÓ ‰‡ ·˙‰Â Ò‡ÏÓ Ë
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚˙‚ ‚‡¯‡ ÔÓÎÁ‡.

ÌÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔËˇÚÂÎË-
ÚÂ Ë ·ÎËÁÍËÚÂ ‚Ë.

¬ŒƒŒÀ≈…
¬ÂÏÂ Â ‰‡ ÔÓ-
ÏËÒÎËÚÂ Á‡ ÎˇÚ-
Ì‡Ú‡ ÔÓ˜Ë‚Í‡,
ÔÓÚ˙ÒÂÚÂ ÏÌÂÌË-

ÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡ Á‡
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ È.  ˙ÒÏÂÚ Ë Ô‡Ë.

 Œ«»–Œ√
ƒÌÂÒ ÏÓÊÂ ı‡‡Í-
ÚÂ˙Ú ‚Ë ‰‡ ‚Ë
ËÁË„‡Â ÎÓ¯‡
¯Â„‡, ‡ÍÓ ÌÂ ÒÂ

¯ÂÌËˇÚ‡ Ò ·ÎËÁÍË Ë ÔËˇÚÂÎË.
ÕÂ ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÈÚÂ ‰Ó„Ó‚ÓË.

ÔËÚÂÒÌˇ‚‡ÈÚÂ Á‡ Â‡ÍˆËË Ì‡
‚‡¯ËÚÂ ¯ÂÙÓ‚Â.

·˙‰ÂÚÂ ‰Ó‚ÓÎÌË ÓÚ ÛÒÔÂıËÚÂ ÒË,
Í‡ÍÚÓ Ë ‚‡¯ËÚÂ ¯ÂÙÓ‚Â.

Ò‚ÓËÚÂ ÔÓÒÚ˙ÔÍË, ÔÂ‰Ë ‰‡
ÔÂ‰ÔËÂÏÂÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ë .̌

Ô˙ÚÛ‚‡ÌËˇÚ‡ ÒË. ƒÂÌˇÚ Â ‰Ó·˙
Á‡ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚‡ ‡·ÓÚ‡.

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

05.45 «ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÎË-
ÌÂÈÍ‡ /Ô/

06.15 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò
¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒË-
ÎÂ‚ /Ô/

07.35 ÃËÎËÓÌ Ë ‰‚Â

06.00 ìœËÌ„‚ËÌË-
ÚÂ ÓÚ Ã‡-
‰‡„‡ÒÍ‡î
- ‡ÌËÏ‡-
ˆËˇ

06.30 ì¿„ÓÙÓÛÏî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Á‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ

07.00 ì—Ú˙ÔÍ‡ ÔÓ ÒÚ˙ÔÍ‡î - ÒÂË-
‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 12,13

08.00 ì“‡ÁË Ò˙·ÓÚ‡î - ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò Ã‡Ë‡Ì‡
¬ÂÍËÎÒÍ‡, ΔÂÌË Ã‡˜Â‚‡
Ë ƒË‡Ì‡ À˛·ÂÌÓ‚‡

11.00 ìCool Tî - Î‡ÈÙÒÚ‡ÈÎ ÔÂ-
‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘‡ œÂÚˇ
ƒËÍÓ‚‡

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12.30 ì¿Î‡ÏËÌÛÚ: ƒÓ·Â ‰Ó¯ÎË ‚
¡˙Î„‡Ëˇî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌ‡
ÔÓÂ‰Ëˆ‡

13.00 ì—ÂÎÂÒÚËÌÒÍÓÚÓ ÔÓÓ˜Â-
ÒÚ‚Óî - ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË ,
—¿Ÿ, 2006 „. –ÂÊËÒ¸-
Ó: ’  ̨ ”ËÎÒ˙Ì;

15.00 ì»ÒÚËÌÒÍË ËÒÚÓËËî /Ô./ -
Ë‡ÎËÚË ÔÓÂ‰Ëˆ‡

16.00 ìƒÊÛÌÓî - ‰‡Ï‡,ÍÓÏÂ‰Ë ,̌
—¿Ÿ, 2007 „. –ÂÊËÒ¸-
Ó: ƒÊÂÈÒ˙Ì –‡ÈÚÏ˙Ì;
¿ÍÚ¸ÓË: ŒÎË‚Ëˇ “ËÎ·Ë,
ƒÊÂÈ  ÂÈ —ËÏ˙ÌÒ,
ƒÊÂÈÒ˙Ì ¡ÂÈÚÏ‡Ì Ë ‰.

18.00 ìÀÓÚ‡Ë  ̌ ¡˙Î„‡Ëˇî - ÚÂÎÂ-
‚ËÁËÓÌÌ‡ ÎÓÚ‡Ëˇ

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ

19.30 bTV –ÂÔÓÚÂËÚÂ /Ô./ -
ÔÓÂ‰Ëˆ‡ Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË-
˜ÂÒÍË ÙËÎÏË Ë ‡ÁÒÎÂ‰-
‚‡ÌËˇ

20.00 ì◊‡Ò œËÍ 3î - ÂÍ¯˙Ì, ÍÓ-
ÏÂ‰Ëˇ, —¿Ÿ, 2007 „.

22.00 ìƒÓÍ‡Á‡ÌÓ ÊË‚î -
ÂÍ¯˙Ì, ‰‡Ï‡, ÚËÎ˙,
—¿Ÿ, 2000 „.

00.00 ìÕËÚÓî - ‰‡-
Ï‡,ÂÍ¯˙Ì,ÚËÎ˙,  ‡Ì‡‰‡,
2007 „. –ÂÊËÒ¸Ó: ¿Î˙Ì
ƒË–Ó¯Ë; ¿ÍÚ¸ÓË: √ËÓÌ
À¸ÓÏË-“Ë‚ËÂÊ Ë ‰.

01.30 ì—ÂÎÂÒÚËÌÒÍÓÚÓ ÔÓÓ˜Â-
ÒÚ‚Óî /Ô./- ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË
, —¿Ÿ, 2006 „.

04.00 ìœ‡Ô‡‡ˆËî/Ô./- ÚÂÎÂ‚ËÁË-
ÓÌÂÌ Ú‡·ÎÓË‰ Ò ‚Ó‰Â˘
ÕËÍÓÎÂÚ‡ ÀÓÁ‡ÌÓ‚‡

05.30 ìœÓÒÚË ÏËî
- ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ /Ô/

07.00 ì¬ËÓÎÂÚ‡î -
Ò Â  Ë Â Ì
ÙËÎÏ

06.00 ÕÓ‚ËÌË
06.10 »„‡ÎÂÌ

Ù Ë Î Ï :
ì ‡Îˇ Ú
Ì‡ Ï‡ÌÂ-
Ê‡î

08.00 ì—˙·Û‰Ë ÒÂ...î - ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬

11.00 ì—˙‰Â·ÂÌ ÒÔÓî - ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬, ËÁ·‡ÌÓ

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 “ÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ÕÓ‚‡: –‡Á-

ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ
13.00 ì—˙ˆÂÚÓ Ì‡ ‰‡ÍÓÌ‡:

ÕÓ‚Ó Ì‡˜‡ÎÓî - Ò Û˜. Ì‡
 ËÒÚÓÙ˙ Ã‡ÒÚÂÒ˙Ì,
–ÓÌ‡ ‘Ë„ÂÓ‡, ’‡Ë ¬‡Ì
√ÓÍ˙Ï Ã‡Ú ’ËÍË, ’ÂÌË
Œ Ë ‰.

14.50 ì“ÓÔ √˙Ìî - Ò Û˜. Ì‡ “ÓÏ
 ÛÁ, ÃÂ„ –‡È˙Ì, ¬‡Î
 ËÎÏ˙,  ÂÎË Ã‡Í„ËÎËÒ,
¿ÌÚ˙ÌË ≈‰Û‡‰Ò, “ÓÏ
—ÍÂËÚ Ë ‰.

17.00 ì—˙‰·Ë Ì‡ Í˙ÒÚÓÔ˙Úî -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬

17.55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ
35 - ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î

18.00 ìÕË˜Ëˇ ÁÂÏˇî - ÔÂ‰‡‚‡-
ÌÂ Ì‡ Õ“¬

19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ - ˆÂÌ-
Ú‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ

19.30 Õ¿÷»ŒÕ¿ÀÕ¿ ÀŒ“¿–»fl
20.00 ìÕ‡„ÓÂ Ò Í‡Í‡Ú‡î - Ò

Û˜. Ì‡ —ÚË‚ Ã‡ÚËÌ,  ÛËÌ
À‡ÚËÙ‡, fi‰ÊËÈÌ ÀË‚‡È,
ƒÊÓ‡Ì œÎÓÛ‡ÈÚ, ƒÊËÈÌ
—Ï‡Ú Ë ‰.

22.10 ìœÂ‚˙ÁıÓ‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
¡ÓÌî - Ò Û˜. Ì‡ Ã‡Ú
ƒÂÈÏ˙Ì, ¡‡È˙Ì  ÓÍÒ,
‘‡ÌÍ‡ œÓÚÂÌÚÂ, ƒÊÓ‡Ì
¿Î˙Ì, ƒÊÛÎËˇ —Ú‡ÈÎÒ,
 ‡Î ⁄·‡Ì Ë ‰.

00.20 ì“ÓÔ √˙Ìî - Ò Û˜. Ì‡ “ÓÏ
 ÛÁ, ÃÂ„ –‡È˙Ì, ¬‡Î
 ËÎÏ˙,  ÂÎË Ã‡Í„ËÎËÒ,
¿ÌÚ˙ÌË ≈‰Û‡‰Ò, “ÓÏ
—ÍÂËÚ Ë ‰./Ô/

02.30 ìÕ‡„ÓÂ Ò Í‡Í‡Ú‡ ì - Ò
Û˜. Ì‡ —ÚË‚ Ã‡ÚËÌ,  ÛËÌ
À‡ÚËÙ‡, fi‰ÊËÈÌ Ë ‰.

07.20 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì◊ÂÌË-
ˇÚ ÔËÌˆî

08.50 ì—ÏÂ¯‡ËÍË. ÕÓ‚ËÚÂ
ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇî

09.05 ì—‚ËË, ı‡ÏÓÌËÍÓ
Î˛·ËÏ‡î

09.45 ìƒÛÏË Ì‡ Ô‡ÒÚË‡î
10.00 ÕÓ‚ËÌË
10.15 ì¬ÍÛÒÌÓî
10.50 ì¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙  ‡È‰‡ÌÓ‚-

ÒÍË. —ÚËÒÍ‡ÈÍË ÓÒÚË-
ÂÚÓ ‚ ‰Î‡ÌÚ‡î

12.00 ÕÓ‚ËÌË
12.15 ì»‰Â‡ÎÌËˇÚ ÂÏÓÌÚî
13.05 ì“ÂÓËˇ Ì‡ ÍÓÌÒÔË‡-

ˆËˇÚ‡î
14.15 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì—Ú‡ÌÂ-

ÚÂ ÏË Ò˙ÔÛ„î
15.00 ÕÓ‚ËÌË
15.15 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì—Ú‡ÌÂ-

ÚÂ ÏË Ò˙ÔÛ„î
(ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ)

16.05 ìÃËÂÈ Ã‡ÚËÈÓ. ¬
Ó˜‡Í‚‡ÌÂ Ì‡ Î˛·Ó‚Ú‡î

17.00 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì—ËÌ‰-
ÓÏ˙Ú Ì‡ ‰‡ÍÓÌ‡î

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
18.10 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì—ËÌ‰-

ÓÏ˙Ú Ì‡ ‰‡ÍÓÌ‡î
(ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ)

19.00 ‘ÛÚ·ÓÎ: —ÛÔÂÍÛÔ‡ Ì‡
–ÛÒËˇ, ÷— ¿ - «ÂÌËÚ -
ÔˇÍÓ

21.00 ¬ÂÏÂ
21.20 ì“‡ÁË ‚Â˜Âî Ò ¿Ì‰ÂÈ

Ã‡Î‡ıÓ‚
22.45 ì ¬Õî. œÂÏËÂ ÎË„‡
00.15 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ:

ì ƒ Ê Â Ì Ú ˙ Î Ï Â Ì Ë ,
Í˙ÒÏÂÚ!î

01.55 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì“Ë -
Ì‡ ÏÂÌ, ‡Á - Ì‡ ÚÂ·î

03.20 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì—Ú‡Î-
ÍÂî

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
30

Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡ÚÂ Ò Ô‡ÚÌ¸ÓËÚÂ
‚Ë. œÓÏÂÌÂÚÂ Ú‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÒË.

ÛÒÏË‚ÍË /Ô/
09.00 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡ /Ô/
10.00 œÎ˛Ò ÚÓ‚‡ œÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘Ë ÃË-
ÎÂÌ‡ ÷‚ÂÚ‡ÌÒÍ‡ Ë √ÂÓ„Ë
ÃËÎÍÓ‚

11.00 ŒÚ·ÎËÁÓ Ò ÃË‡ /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 ¡‡Á‰Ë /ËÁ·‡ÌÓ/ œÂ‰‡-

‚‡ÌÂ Á‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ
13.00 »‰Â Ì‡¯ÂÌÒÍ‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡ /

Ô/
14.00 ¬ËÌ˜ÂÌˆÓ ¡ÂÎËÌË: ìÕÓ-

Ï‡î /1 ˜‡ÒÚ/ ÃÛÁËÍ‡ÎÌ‡
ÒˆÂÌ‡ ¡Õ“1 ÒÔÂÍÚ‡Í˙Î Ì‡
—ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ÓÔÂ‡ Ë ·‡-
ÎÂÚ

15.30 –˙ÍÓÔËÒ˙Ú /Ô/
17.00 ¬ˇ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ò √Ó‡Ì

¡Î‡„ÓÂ‚ /Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/
œÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÂÎË„Ëˇ Ë
ÍÛÎÚÛ‡

18.00 ΔË‚ÓÚ˙Ú Â ‚ÍÛÒÂÌ /Ô/
19.00 ƒË‚Ëˇ ‘‡ÌÍ ‚ ¿ÙËÍ‡

‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /5
ÂÔËÁÓ‰/

19.45 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡!:  ˙˘Ë˜-
Í‡ Ì‡ ‚˙ı‡

20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 ƒ- ¬ÂÏÂ
20.55 ÕÂÔËÎË˜ÌÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ

Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /—¿Ÿ,
1993„./, ÂÊËÒ¸Ó ≈È‰-
Ë˙Ì À‡ÈÌ, ‚ ÓÎËÚÂ:
–Ó·˙Ú –Â‰ÙÓ‰, ƒÂÏË
ÃÛ, ”‰Ë ’‡ÂÎÒ˙Ì Ë ‰.

22.55 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.10 œÓ‰ ÔËÍËÚËÂ 2 Ú‚ ÙËÎÏ

/1 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.10 «‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÓÎ‡‡ ÔÓ‚Â-

˜Â Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ-
‰ÛÍˆËˇ, 1965„./, ÂÊËÒ¸-
Ó —Â‰ÊÓ ÀÂÓÌÂ, ‚ Ó-
ÎËÚÂ:  ÎËÌÚ »ÒÚÛÛ‰, ƒÊ‡Ì
Ã‡Ë  ̌ ¬ÓÎÓÌÚÂ, ÀËÈ ¬‡Ì
 ÎËÙÚ Ë ‰.(12)

02.20 ƒË‚Ëˇ ‘‡ÌÍ ‚ ¿ÙËÍ‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /5
ÂÔËÁÓ‰/Ô/

03.10 ◊Û‰ÌËˇÚ Ò‚ˇÚ Ì‡ ÓË„‡ÏË /
Ô/

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
31☼☼☼☼☼

нес се очаква слънчево време с облач-
ност в някои от планинските райони на
страната. Юлските жеги се завръщат, но
вече ще бъдат малко по-приемливи.

☼☼☼☼☼

☼☼☼☼☼

☼☼☼☼☼

☼☼☼☼☼

☼☼☼☼☼

☼☼☼☼☼

☼☼☼☼☼
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гледайте

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
18.00 ЦСКА-София -

Удинезе
22.45 ХИК Хелзинки -

Берое (п)
ПО РИНГ

От семейството

9 ГОДИНИ без

Ó.Á. ÔÓ‰Ô. Õ≈… Œ «À¿“≈¬
Õ≈… Œ¬

С ОБИЧ И
ПРИЗНАТЕЛНОСТ

СЕ
ПРЕКЛАНЯМЕ

ПРЕД
СВЕТЛАТА ТИ

ПАМЕТ!

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ

От всички близки

На 21.07.2016 г. ни напусна нашият баща,
дядо и сродник

ƒ»Ã»“⁄–
’–»—“Œ¬

ƒ»Ã»“–Œ¬

ЗАГУБИХМЕ ТЕ.
МНОГО НИ БОЛИ!

Поклонението ще се състои на 23.07.2016 г.
/събота/ от 13.00 ч. в Ритуалната зала на

Централните софийски гробища.

ÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒ

род. 1922 г. в гр. Плевен
о.з.полк.,

участник в Отечествената война
и бригадирското движение

25.05.1927 - 23.07.2007 г.

От семейството

На 23 юли 2016 г. се навършват 12 години
от смъртта на нашия съпруг, баща и дядо,

скулпторът

ƒ»Ã»“⁄–
¿À≈ —»≈¬
¿–Õ¿”ƒŒ¬

Да си спомним
за преживените
от него борби

за по-добър
живот на

трудовите хора,
за вдъхновените

образи на
неговите

скулпторни
портрети,
бюстове и

паметници и за
всичко, което е
направил за нас,

близки и
приятели.

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ

/1919 - 2004/

6 от 49
Числа: 6, 7, 21, 33, 39, 49
I гр. (6) няма
II гр. (5) 16 по 1651,40 лв.
III гр. (4) 571 по 46,30 лв.
IV гр. (3) 10 484 по 3,50 лв.
ДЖАКПОТ: 2 720 140,83 ЛВ.

6 от 42
Числа: 4, 5, 9, 20, 29, 30
I гр. (6) няма
II гр. (5) 12 по 1261,10 лв.
III гр. (4) 542 по 27,90 лв.
IV гр. (3) 7966 по 2,70 лв.
ДЖАКПОТ: 1 121 441,19 лв.

5 от 35
I ТЕГЛЕНЕ:  2, 6, 9, 15, 25
I гр. (5) 6 по 3622,90 лв.
II гр. (4) 327 по 66,50 лв.
III гр. (3) 8185 по 3,50 лв.
II ТЕГЛЕНЕ: 5, 7, 8, 21, 33
I гр. (5) 1 от 21 737,40 лв.
II гр. (4) 233 по 93,30 лв.
III гр. (3) 8400 по 3,50 лв.

ЗОДИАК
Числа: 1, 3, 8, 25, 27 +12
I гр. (5+1) няма
II гр. (5) няма
III гр. (4+1) няма
IV гр. (4) 13 по 500 лв.
V гр. (3+1) 50 по 100 лв.
VI гр. (3) 552 по 10 лв.
VII гр. (2+1) 477 по 5 лв.
VIII гр. (1+1) 1689 по 1,50 лв.
IX гр. (2) 5110 по 1 лв.
X гр. (0+1) 1944 по 1 лв.
ДЖАКПОТ: 3 000 000 лв.

ТОТО ДЖОКЕР
Позиция: 1, 3, 9
Цифра: 3, 9, 9
ПЕЧАЛБИ:
I гр.(3) 9 по 1579,50 лв.
II гр. (2) 1947 по 7,30 лв.

БФС бе дадена на ФИФА и УЕФА
заради организирането на новата
Първа професионална лига (ППЛ). Сиг-
налът е изпратен от привърженици на
Левски от Тръст “Синя България”, кой-
то е член на Управителния съвет на
“сините”. Феновете съобщиха, че са
организирали работна група, която е
успяла в кратък срок да събере в 26
страници “множество факти и доказа-
телства за нередности”.

“Още след като стана ясен оконча-
телният формат на новата Първа про-
фесионална лига, Тръст “Синя Бълга-
рия” изрази категоричната си позиция
срещу неморалните и незаконосъоб-
разни, според нас, промени в българ-

В Берое са доволни от пред-
ставянето си в Лига Европа.
Заралии отпаднаха във II кръг
от ХИК, който ги победи с 1:0
в Хелзинки, а първата среща
завърши 1:1. Футболистите на
Александър Димитров и Ивай-
ло Йорданов обаче играха до-
ста силно с финландците и бяха
близо до сензацията.

“Имахме повече положения,
но не успяхме да вкараме. ХИК
отбеляза гол от статично поло-
жение и до края на мача се
стремеше да задържи резулта-
та, който ги устройваше. Благо-
даря на всички футболисти, че
се бориха мъжки. ХИК играе
вече в първенство, а нашето не
е започнало. Всички футболис-
ти се бориха и от показаното в
двата мача трябва да се горде-

Дадоха БФС на
ФИФА и УЕФА
Шефове в Левски пуснали сигнала заради „множество нередности”

ското футболно първенство. Основа-
телното недоволство сред левскарска-
та общност, включително сред члено-
вете на Тръста, затвърди решимостта
ни да предприемем всички възможни
действия за сезиране на съответните
органи на ФИФА и УЕФА, както и
футболната общественост”, казаха
членове на работната група, изготвила
писмата.

“Алармирани бяха и над 50 водещи
чуждестранни медии и журналисти, ра-
ботещи в областта на спорта и футбола,
като те също получиха подробна инфор-
мация за методите около “преструкту-
рирането” на първенството”, добавят те.

В началото на месеца по време на

Управителния съвет на сдружението
на привържениците на Левски бяха
разгледани четири точки: 1. Предприе-
мане на мерки, спрямо незаконно
създадената нова футболна лига; 2.
Избор на заместник-председатели; 3.
График на пътуванията на УС; 4. Пра-
вилник за работа на УС

По точка първа гост на заседанието
беше адвокат Момчил Лазаров, който
изложи възможностите на сдружение-
то към момента. Беше решено г-н
Лазаров да представлява сдружение-
то и да изготви жалба, чрез която да
бъдат алармирани ФИФА и УЕФА за
явното погазване на законите при
създаването на новата футболна лига.

В БЕРОЕ ДОВОЛНИ
ОТ ЛИГА ЕВРОПА

Ерик Почански шутира към вратата
на ХИК при загубата на Берое с 0:1
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Сдружението с нестопанска цел “ЦСКА Завинаги”
прекратява дейността си. Управителният съвет на
организацията свиква общо събрание за 8 септември,
на което ще се вземе решение за спиране на дейност-
та. Сдружението бе създадено преди три години с цел
да подпомага ЦСКА основно по инфраструктурни про-
екти. Благодарение на хората от “ЦСКА Завинаги” бяха
изградени помощните игрища пред ст. “Българска
армия” на стойност 1,2 млн. лв. След последните съби-
тия около футболния клуб и разделянето на “червена-
та” общност, от “ЦСКА Завинаги” са решили да пре-
установят дейността си. “Няма да участвам в никой
ЦСКА, който е свързан с футбола”, обяви председа-
телят на организацията Александър Чакмаков, син на
първия капитан на ЦСКА Нако Чакмаков.

Миналия месец и най-голямата фен-организация
на ЦСКА “Офанзива” също прекрати дейност. Члену-
ващите в нея тогава се обявиха против припознаване
на Литекс като ЦСКА и за оздравяване на автентич-
ното дружество. Преди дни пък бившият шеф на
агитката Димитър Ангелов-Дучето присъства на сфор-
мирането на новия ЦСКА във Военния клуб, чиято
цел е да бъде припознат като автентичния клуб.

Закриват
„ЦСКА Завинаги”

Кирил Домусчиев отрече, че ще спонсори-
ра новото дружество ФК ЦСКА 1948. “Не ми
се коментират несериозни неща. Аз като реша
нещо, го правя ударно, но намеренията ми не
излизат от устата на хора, които не са наяс-
но”, заяви собственикът на Лудогорец пред
Спортал. Думите му дойдоха в отговор на
това, че Домусчиев е обещал 500 000 лв. на
тима за първия сезон в “А” регионална група.

ÏÅ×ÀËÁÈ ÎÒ
ÒÈÐÀÆ ¹57

тото

ят. Трябва да надграждаме това,
което сме постигнали досега.
Трудно е да се направи отбор за
кратко време, но всички в тима
- футболистите плюс треньор-
ския щаб, ръководство и фено-
вете, които бяха дошли тук,
трябва да направим така, че
Берое да изглежда по по-добър
начин във всеки следващ мач”,
обяви Йорданов. В Хелзинки
гола вкара Антому Танака (26),
а Георги Божилов можеше да
прати нещата в изходна пози-
ция, но ударът на нападателя
мина малко над напречната гре-
да в края на първото полувре-
ме. Заралии изиграха общо че-
тири мача в турнира, след като
в първия кръг отстраниха Рад-
ник Бийелина (БиХ) с 2:0 общ
резултат.

12.00 Мелбърн Виктори - Ювентус
19.30 Селтик - Лестър

ПО ЕВРОСПОРТ 2
23.00 Портланд -

Лос Анджелис Галакси
ПО СПОРТ+

22.00 Коринтианс - Фигуеренсе

УТРЕ

ПО РИНГ
00.00 Интер - ПСЖ
ПО ЕВРОСПОРТ 2

20.15 Ню Йорк Ред Булс -
НЙ Сити

22.05 Канзас Сити - Сиатъл
ПО СПОРТ+

22.00 Гремио - Сао Пауло
ПО ДИЕМА СПОРТ 2

18.00 Монако - Лион (п)
20.00 Бастия - ПСЖ (п)
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Произведено
в България

˜Â Â‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰ËÌ ÔÓ‰ÛÍÚ ÌÂ Á‡‚ËÒË
Ò‡ÏÓ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ Ô‡Á‡‡. ’Ó‡Ú‡, ÚˇıÌ‡Ú‡
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‚˙ÁÔËÂÏ˜Ë‚ÓÒÚ, ÍÛÎÚÛ‡ Ë Ï‡ÌÚ‡ÎË-
ÚÂÚ Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˘Ë. —ËÂ˜ ÍÎËÂÌÚ˙Ú Úˇ·‚‡
‰‡ Â ¯ËÓÍÓ ÒÍÓÂÌ. ÕËÂ ÚÛÍ - ‚ “ÂËÚÓËˇÚ‡,
‰‡ÎÂ˜ ÌÂ ÒÏÂ Ú‡ÍË‚‡, ÌÓ ‚ ÌÓÏ‡ÎÌËÚÂ ‰˙Ê‡‚Ë
ÌÂ Â Ú‡Í‡. ≈ÚÓ Í‡Í‚Ó ËÁÏËÒÎËı‡ ‚ »ÒÔ‡ÌËˇ.

«Ì‡ÂÚÂ, ˜Â ÙÛÚ·ÓÎÌËÚÂ ÓÚ·ÓË ÒÏÂÌˇÚ ‰Ë-
Á‡ÈÌ‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÂÍËÔË ÔÂ‰Ë ‚ÒÂÍË ÒÂÁÓÌ.
÷ÂÎÚ‡ Â ÍÎÛ·Ó‚ÂÚÂ ‰‡ „ÂÌÂË‡Ú ÔÂ˜‡Î·Ë ÓÚ
ÔÓ‰‡Ê·‡Ú‡ Ì‡ ÙÎ‡ÌÂÎÍË ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ. “Ó‚‡ ‚Ó‰Ë
‰Ó ‰ÓÒÚ‡ ÒÚ‡ÌÌË Â¯ÂÌËˇ Ì‡ ÙËÏËÚÂ-‰ÓÒÚ‡‚-
˜ËˆË Ë ‚ÒÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ‰Ó Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ·‡‰ˇ-
Ò‡ÎË Ú‡‰ËˆËË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÔÓÚÌÓÚÓ
Ó·ÎÂÍÎÓ. ÕÓ‚‡Í˙Ú ‚ ÂÎËÚÌ‡Ú‡ ‰Ë‚ËÁËˇ Ì‡ »ÒÔ‡-
ÌËˇ ÀÂ„‡ÌÂÒ (‡Á·Ë‡È Ò˙˘ÓÚÓ, Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÌËÂ
ÏÛ Í‡Á‚‡ÏÂ ì¿î „ÛÔ‡), ËÁ·Ë ‚ÒË˜Í‡Ú‡ Ë·‡,
Í‡ÚÓ ÔÛÒÌ‡ Á‡ ÌÓ‚ÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÙÎ‡ÌÂÎÍË Ò...
ÏËË¯Â˘‡ ÂÏ·ÎÂÏ‡! ƒ‡ ÒË ÔËÁÌ‡ˇ, Á‡ ÚÓ‚‡ ÌÂ
ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇı, ˜Â Ì‡ ÌˇÍÓ„Ó ËÁÓ·˘Ó ˘Â ÏÛ
‰ÓÈ‰Â Ì‡ ‡Í˙Î‡. —ÔÓÂ‰ ÚÓÁË ÍÎÛ· Ú‡Í‡ ÙÂÌÓ-
‚ÂÚÂ ˘Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚ÍÛÒˇÚ ÓÚ ‡ÓÏ‡Ú‡, ÍÓÈÚÓ
ÛÒÂ˘‡Ú ÙÛÚ·ÓÎËÒÚËÚÂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ï‡˜. » ÌÂ -
ÌÂ ·˙Á‡ÈÚÂ, ÏËËÁÏ‡Ú‡ ÌÂ Â Ì‡ ÔÓÚ, ‡ Ì‡
ÔˇÒÌÓ ÓÍÓÒÂÌ‡ ÚÂ‚‡. ŒÚ ÀÂ„‡ÌÂÒ ÌÂ Ó·ˇÒÌˇ-
‚‡Ú Ì‡ ÍÓ„Ó, Á‡˘Ó Ë Í‡Í ÏÛ Â ‰Ó¯Î‡ Ú‡ÁË Ë‰Âˇ,
ÌÓ ¯ÂÙÓ‚ÂÚÂ Ò‡ ÔÓ·˙Á‡ÎË ‰‡ ˇ Â‡ÎËÁË‡Ú.

ì–Â‡ÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÙÂÌÓ‚ÂÚÂ Ó˘Â ÓÚ Ô˙‚Ëˇ ‰ÂÌ
·Â Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜Ì‡ Ë ËÏ‡¯Â Ó„ÓÏÌË ÓÔ‡¯ÍË ÔÂ‰
Ï‡„‡ÁËÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡‰ËÓÌ‡. »‰ÂˇÚ‡ Ô‡ÒÌ‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó-
·Â Ì‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í ‚ËÊ‰‡ÏÂ ÒÂ·Â ÒË Í‡ÚÓ ÍÎÛ·.
—ÔÎÓÚÂÌË, Ò ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ ıÛÏÓ Ë ÊÂÎ‡ÌËÂ ‰‡
Ô‡‚ËÏ ÌÂ˘‡Ú‡ ÔÓ ‡ÁÎË˜ÂÌ Ì‡˜ËÌî, Ó·ˇÒÌˇ‚‡
Â‰ËÌ ÓÚ ‰ËÂÍÚÓËÚÂ Ì‡ ÓÚ·Ó‡.

” Ì‡Ò Ú‡ÁË ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌÓÒÚ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ˇ ÔÂ-
ÌÂÒÂÏ Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â. »Ï‡ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ÓÒÓ·Â-
ÌÓ ÓÒÚÓ Ó·ÓÌˇÌËÂ. œÂ‰ËÏÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ ËÏ Á‡-
ÏËË¯Â Ì‡ ‚Î‡ÒÚ. Õ‡‰Û¯‚‡Ú ˇ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ Í‡ÚÓ
ÎÓ‚‰ÊËÈÒÍ‡ ı˙ÚÍ‡. ≈ÚÓ Á‡˘Ó, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ „Ë
‚Í‡‚‡ÏÂ ‚˙‚ ‚ËÒÓÍËÚÂ ÂÚ‡ÊË Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ-
ÚÓ, ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÏÓÊÂÏ ‰‡ „Ë Ó·ÎÂ˜ÂÏ ‚˙‚ ‚Î‡ÒÚ,
Í‡ÚÓ ËÏ Ì‡Ô‡‚ËÏ ÙÎ‡ÌÂÎÍË Ò ÎÓ„Ó Ë ‡ÓÏ‡Ú
Ì‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡. »ÎË Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÍËˇ Ò˙‚ÂÚ.
»ÎË Ì‡ ìƒÓÌ‰ÛÍÓ‚î 2, Í˙‰ÂÚÓ ‰Ó Â‰Ì‡ ‚‡Ú‡ Ì‡
ÔÓÒÚ ÒÚÓˇÚ „‚‡‰ÂÈˆË. œÓ‚ˇ‚‡ÈÚÂ, ˘Â ÒË ÒÔÂ-
ÒÚËÏ ÏÌÓ„Ó ‡ÁıÓ‰Ë Ë ÌÂ‚Ë. ¿ÍÓ Ì‡Ô‡‚ËÏ
Ú‡Í‡, ˘Â ËÏ‡ Ë Ú‡ÍË‚‡, ÍÓËÚÓ ˘Â ÒË Í˙Ò‡Ú
ËÁËÚÂ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ Ò‡ ÛÒÂÚËÎË ‚Î‡ÒÚÚ‡
ÌÂ ·ÎËÁÓ, ‡ Ì‡Ô‡‚Ó ‚˙ıÛ ÒÂ·Â ÒË. “˘ÂÒÎ‡‚ËÂ,
‰‡„Ë ·˙Î„‡Ë. ¿ ÏÓÊÂ ·Ë ÎÛ‰ÓÒÚ? » Ú‡Í‡ ‰‡ Â,
ÒÂË˙Ú ˘Â Â Ô˙ÎÂÌ. —‡ÏÓ ˜Â ‚Î‡ÒÚÚ‡ ÌÂ Â ÙÎ‡-
ÌÂÎÍ‡ ‰‡ ˇ Ó·ÎÂ˜Â¯. ¿ Ë ËÏ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ‰‡ ÌÂ
ÚË ÓÚË‚‡. Õ‡ÎË ÁÌ‡ÂÚÂ, ˜Â ‚ ÏÓÎ‡ ËÏ‡ ÔÓ·ÌË
Ë ‚ Úˇı ËÏ‡ Ë Ó„ÎÂ‰‡ÎÓ. —Â„‡ ˘Â ÔÓÏÓÎˇ ÌÂ˘Ó
ÌˇÍÓË ıÓ‡ - ÔÓ·‚‡ÈÚÂ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ ÍËÔËÚÂ,
‡ Í‡ÚÓ ÔÓ·‚‡ÚÂ, ÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ó„ÎÂ‰‡ÎÓ. “ÓÍÛ-‚ËÊ
ÒÚÂ ÒÂ ‡ÁÍ‡Ì‰˙‰ËÒ‡ÎË ËÎË ÌˇÍÓÈ ‚ÁÂÏÂ, Ú‡ ‚Ë
ÔÓ‰ÒÍ‡ÊÂ ÍÓÂ, Í‡Í‚Ó Ë Í‡Í ‚Ë ÒÚÓË. “Ó‚‡ Â.
ÕË˘Ó ÔÓ‚Â˜Â, ÌÓ Ë ÌË˘Ó ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ...

Õ‡Í˙‰Â ÓÚË‚‡
Ò‚ÂÚ˙Ú? ÕÂ, ÚÛÍ ÌÂ
ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡ Á‡ „ÂÓÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍË ‚˙ÔÓÒË,
‡ Á‡ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ˜Ó-
‚Â¯Í‡Ú‡ ÏËÒ˙Î.  ‡ÚÓ
ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ ÚÓ‚‡, ‚Â˜Â
ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë Û˜Û‰‚‡
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌË˘Ó!
«‡ÌËÏ‡‚‡Î Ò˙Ï ÒÂ
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ Ò
PR-‰ÂÈÌÓÒÚ Ë ÁÌ‡Ï,

И замириса
на... власт

ПЕТРОВИЧ:

Това са ни силите
Пред 18 000 на „Герена” Левски отпадна
от Лига Европа след 1:1 с Марибор

Марин МИЛАШКИ

Франсис Нар
се готви да
шутира към
вратата на
Марибор,
за да открие
за Левски при
1:1 със
словенците
в Лига Европа

Люпко Петрович обяви,
че играчите на Левски са по-
казали всичките си възмож-
ности в мача с Марибор. Тре-
ньорът на “сините” е възхи-
тен от играта на подопечни-
те си, независимо че среща-
та завърши 1:1 и българите
отпаднаха още във II квали-
фикационен кръг на Лига Ев-
ропа. Сръбският специалист,
който е носител на КЕШ с
Цървена звезда от 1991 г.,
продължава да готви тима за
“А” група, без да обръща
внимание на спекулациите,
че ще бъде сменен.

“Честитя на играчите на
Левски за 90-те минути бор-
ба, тичане и за начина, по
който играхме. Дадоха всич-
ко от себе си и в този момент
не можем повече. Накрая
нямахме и късмет. Марибор
е добър отбор, имаха повече
късмет и при резултат 1:1
отиват напред.

Пропуснахме доста по-
ложения, при 1:0 можеше
да вкараме втори гол. Който
от двата отбора да беше
продължил, щеше да е за-
служено. Няма какво да го-
ворим. Отпаднали сме от Ев-
ропа след два мача, в които
не допуснахме загуба. Жал-
ко, защото от два мача бях-
ме по-добри. Оттук нататък
трябва да работим сериоз-
но и да се подготвим сери-
озно за старта на първенст-
вото. Да даваме всичко от
себе си и да побеждаваме”,
обяви 69-годишният Петро-
вич. На въпрос бъдещето му
свързано ли е с Левски, Пе-
трович каза: “Това не ме ин-
тересува”.

Пред 18 000 на “Герена”
сините тотално надиграха
словенците. Ганаецът Фран-
сис Нар (22) откри след
грешка в защитата на Ма-

След мача

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ, халф:
Дадохме всичко от себе си, то-

тално надиграхме Марибор, но лип-
сата на късмет си каза думата. С
едно положение съперникът ни от-
беляза. Тази загуба тежи много,
дано успеем час по-скоро да я за-
бравим. Въпреки всичко смятам, че
се представихме много добре и ако
продължим с това себераздаване, с
тази взаимопомощ и дисциплина, ни
очакват много добри дни.”

БОЯН ЙОРГАЧЕВИЧ, вратар:
“Живеехме за този мач, знаехме

колко липсва европейският футбол
на публиката. Всички в отбора иг-
раха с голямо сърце и показаха, че
за Левски трябва да се бориш до
последната капка кръв. Всички ис-
кахме да дадем най-доброто, но ни

липсваше късмет, изпуснахме ня-
колко положения. Сега трябва да
се съсредоточим над първенство-
то и да спечелим възможно най-
много точки.”

ВЕНЦИ ХРИСТОВ, нападател:
“Липсата на шанс и спокойствие

пред гола в няколко ситуации ни
лишиха от продължаване. Пропуски-
те пред вратата на съперника се
оказаха решаващи. Те имаха две
положения и една дузпа и при вто-
рия опит вкараха. Ние имахме до-
ста положения, не само аз, а и дру-
ги играчи направиха пропуски. Не
смятам, че имаше напрежение. Са-
мият факт, че толкова лесно сти-
гахме до вратата на противника, е
показателен. Смея да твърдя, че
по-силният отбор отпадна. За

съжаление изпуснахме добра
възможност да се класираме за
следващия кръг, където съперникът
бе доста преодолим (Абърдийн).”

ДАРКО МИЛАНИЧ, треньор на
Марибор:

“Щастлив съм, че продължаваме,
тъй като отстранихме страхотен
отбор като Левски. Домакините
имаха и невероятна подкрепа от
трибуните. Получи се типичен
сблъсък от евротурнирите и ние го
изиграхме по правилния начин.
Въпреки че допуснахме ранен гол и
след това пропуснахме и дузпа,
продължихме да играем по същия
начин. Останахме концентрирани и
вярвахме, че можем да вкараме гол.
След почивката играхме смело и без
страх и това ни донесе успех.”

Христо Стоичков бе от първите, които се подиграха
на Левски за отпадането от Лига Европа от словен-
ския Марибор. Веднага след края на мача Камата
пусна снимка на синьо-жълта крава в инстаграм, а
под нея написа: “Нашата Мила стана словенка”.
Часове по-късно профилът с ник hristo8oficial бе
закрит. В него имаше много лични снимки на
носителя на “Златната топка” за 1994 г., включи-
телно и от работата му в американския канал
“Унивисион Депортес” през последните две годи-
ни. Вероятно Стоичков е закрил страницата зара-
ди десетките обидни коментари на левскари под
снимката. Някои от тях бяха свързани с дъщеря
му Мика и нейния годеник Айкут, който е от
турски произход.

Снимка БГНЕС

рибор и хубав диагонален
удар. Преди това Венци Хри-
стов (15) от 7-8 метра с но-
жичен удар не уцели врата-
та на гостите. В началото на
второто полувреме левска-
рите направиха и най-голе-
мия си пропуск. Първо Ро-
ман Прохазка стреля с гла-
ва от три метра, но Ханда-
нович изби. Топката попад-
на във връхлитащия Георги
Костадинов, който удари ля-
вата греда от пет метра. “Си-
ните” направиха  нов про-
пуск в 56-ата мин. Пиргов
шутира опасно с глава, след
което топката се върна, а
Костадинов от няколко мет-
ра стреля с глава над гре-
дата. Две мин. по-късно до-
макините искаха дузпа, ко-
гато Христов шутира, защит-

ник изби с крак, а след това
топката го удари в китката.

Маркос Таварес (67)
обаче попари Левски с
удар от точката за дузпи.
Сашо Е. Александров
закъсня и след центриране
отляво Миливое Новакович
стреля с глава, Боян Йорга-
чевич изби, но топката по-
падна в краката на връхли-
тащия Таварес, който без
проблеми я вкара в мрежа-
та. През първото полувре-
ме Йоргачевич спаси и дуз-
па на Таварес. Наказател-
ният удар бе извършен за
нарушение на национала
Александър Александров
срещу Новакович, бивш иг-
рач на Литекс. В 90-ата мин.
Нар бе смачкан между два-
ма защитници на Марибор

в наказателното поле, но
съдията Михаел Тикгаард
(Дан) вместо дузпа отсъди
фаул в атака и така резул-
татът се запази до края.

За Левски това бе първи
мач от 2013 г., когато от-
падна от казахстанския Ир-
тиш Павлодар. “Сините”
обаче приключиха за
четвърти пореден път още
след първия изигран кръг
след Спартак Търнава
(2011 г.) и Сараево (2012
г.). “Герена” не бе виждал
толкова публика от послед-
ния голям мач на “сините” в
Европа срещу Лил през
2010 г., когато имаше око-
ло 25 000 зрители. Сега фе-
новете вместо да освиркват
играчите за резила, ги из-
пратиха с аплодисменти.

СТОИЧКОВ СЕ
ПОДИГРАВА, ЗАКРИ СИ
ПРОФИЛА В ИНСТАГРАМ

Кравата, която публикува Стоичков

Нападателят на Марибор Миливое
Новакович призна, че е запознат с рока-
дите по оста Литекс - ЦСКА. Бившият
нападател на ловчанлии, който бе дове-
ден под Покрития мост през 2005 г. имен-
но от сегашния треньор на Левски Люп-
ко Петрович, продължава да следи случ-
ващото се у нас. “Знам, че Литекс се
обедини с ЦСКА. Когато аз играех, има-
ше много добри играчи. Сега отборът
стана ЦСКА и мисля, че Гриша Ганчев
ще направи добър клуб. Публиката на
“Герена” бе феноменална и желая успех
на Левски. Имахме късмет. Ние сме до-
ста млад отбор и поздравявам всички за
представянето им”, заяви 37-годишният
Новакович, голмайстор на родната “А”
група през сезон 2005/2006 г.

НОВАКОВИЧ:
ЗНАМ, ЧЕ ЛИТЕКС
ВЕЧЕ Е ЦСКА
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Снимки БГНЕС

Стр. 38

Чакмаков
закрива
„ЦСКА
Завинаги”

гледайте

ПО БНТ HD
ЛЕКА АТЛЕТИКА

18.00 СП за юноши
и девойки
в Бигдошч

ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ

14.00 Тур дьо Франс
ПО ЕВРОСПОРТ 2

СКИ СКОКОВЕ
15.45 Лятна Гран при във Висла

ПО Ф+
ТЕНИС

12.30 Турнир в Гщаад (мъже)
02.00 Турнир във Вашингтон

(мъже)
ЛЕКА АТЛЕТИКА

17.00 Диамантена лига в Лондон
ПО ДИЕМА СПОРТ 2

ФОРМУЛА 1
15.00 Гран при на Унгария

(квалификация)

Утре

ПО БНТ HD
МОТОКРОС

14.00 и 17.00 Гран при на Чехия
ЛЕКА АТЛЕТИКА

19.50 СП за юноши и девойки
в Бигдошч

ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ

17.00 Тур дьо Франс
ПО Ф+
ТЕНИС

12.30 Турнир в Гщаад (мъже)
22.00 Турнир във Вашингтон

(мъже)
ПО ДИЕМА СПОРТ 2

ФОРМУЛА 1
15.00 Гран при на Унгария

кратки

Грациите вървят
трети в Баку

Българският ансамбъл по худо-
жествена гимнастика зае времен-
но трето място в многобоя след
съчетанието на пет ленти в
първия ден от турнира за Све-
товната купа в Баку, Азербайд-
жан. Възпитаничките на Ина Ана-
ниева в състав Михаела Маевска,
Християна Тодорова, Ренета Кам-
берова, Цветелина Найденова и
Любомира Казанова получиха
18,150 точки, което ги нареди на
трето място заедно със състава
на Италия. Лидерки са рускините
с 18,800 т., пред Израел с 18,350.
Днес надпреварата в многобоя
продължава с изпълненията на
съчетанията с два обръча и три
чифта бухалки. В неделя пък са
финалите на отделните уреди.

Седма победа
за Аоияма в Нагоя

Даниел Иванов-Аоияма записа
седма победа на летния турнир
по сумо в Нагоя. В схватка от XIII
кръг борецът от Елхово сломи
Такаясу. Така българинът попари
надеждите на японеца, който
имаше теоретични шансове дори
за титлата. 187-килограмовият
нашенец успя да избута съперни-
ка извън пределите на глинения
кръг с техниката “ошидаши”. Ао-
ияма е и с шест загуби, като се
нуждае от още една бяла точка
в оставащите си две срещи, за
да фиксира “катикоши” (преобла-
даващи победи). Негов противник
днес е 22-годишният Кагаяки, с
когото не са се срещали на дохи-
ото досега. Борбата за Купата
на Императора в Нагоя е много
ожесточена. Харумафуджи е ли-
дер с 10 победи и две загуби. По
три поражения имат Хакухо, Ки-
сеносато и Таканойва.

Искри изхвърчат
от болида на

пилота на Ред Бул
Макс Верстапен

(Хол) на тренировка
на пистата

“Хунгароринг”,
където утре ще се
проведе Гран при на

Унгария във
Формула 1.

В първата сесия
най-бърз бе
световният

шампион Люис
Хамилтън (Вбр), а

във втората
съотборникът му

в Мерцедес и лидер
в класирането Нико

Розберг (Гер)

Õâàíàõà îùå 45 ñ äîïèíã
îò Ïåêèí è Ëîíäîí
В Русия организират паралелен с Рио турнир заради
изхвърлените им състезатели от Олимпиадата

Владимир Путин
обяви, че в спорта
няма място за до-
пинг. Думите му ид-
ват, след като Арбит-
ражният съд в Лоза-
на окончателно спря
руските лекоатлети
от Рио. Цялото учас-
тие на “Сборная” пък
ще се реши утре от
МОК, след като в
началото на седми-
цата Световната ан-
тидопингова агенция
оповести резултати-

Международната антидопингова агенция
търси още 1,3 млн. долара, за да довърши
разследването на Ричард Макларън. Кана-
децът публикува доклад, с който обвини Ру-
сия в държавна подкрепа в манипулиране на
проби на спортисти от Сочи 2014. Той е за-
почнал независимото разследване на основа
на разкрития на бившия директор на руската
антидопингова агенция Григори Родченков,
който обяви, че е имало държавно организи-
рано прикриване на положителни проби на
руски спортисти в Сочи.

“Трябва да намерим необходимите 1,3 млн.
долара, за да завършим започнатото. Надя-
вам се, че МОК ще ни помогне”, обяви гене-
ралният секретар на WADA Оливие Нигли.

WADA ТЪРСИ ОЩЕ
1,3 МЛН. ДОЛАРА
ЗА РАЗСЛЕДВАНЕТОВ спорта няма място за допинг

ПУТИН:

те от разследване, в
което обвини руски-
те спортисти в масо-
во използване на
забранени вещества
на Зимните игри в
Сочи 2014 г.

“Официалната ни
позиция е, че в спор-
та няма и не може да
има място за допинг.
Затова е необходимо
тясно сътрудничество
с дисциплинарната
комисия към МОК,
WADA, а също така и

с международните
спортни федерации
по олимпийски и не-
олимпийски спорт”,
обяви Путин, цитиран
от ТАСС.

Той предложи в
Русия да се създаде
независима общест-
вена комисия по кон-
трол на борбата с
допинга. За ръково-
дител ще бъде назна-
чен почетният член
на МОК Виталий
Смирнов.

Състезателките от руския
национален отбор по хандбал
разглеждат екипите си
за Олимпиадата в Рио,
които обаче въобще
може и да не използват

в Рио де Жанейро (5-21 август).
В края на месец май от МОК обя-

виха, че повторната инспекция на
допинг пробите на 23-ма спортисти от
Лондон 2012 са дали положителен
резултат. Става въпрос за състезате-
ли от пет вида спорт и от шест държа-
ви, които са участвали на Игрите през
2012 г. От това се възползваха родни-
те щангисти Милка Манева (63 кг) и
Иван Марков (85), които в Лондон се

наредиха пети, но се придвижиха с
позиция напред в своите категории.

“Новият повторен анализ още един
път показва ангажимента на МОК в
борбата срещу допинга”, каза прези-
дентът на МОК Томас Бах.

Ръководената от германеца орга-
низация трябва да реши утре дали да
изхвърли Русия от Олимпиадата в Рио.
Вероятността е твърде голяма, след
като от МОК обявиха, че ще се позоват
на Арбитражния съд в Лозана, който
окончателно не допусна руските леко-
атлети на Игрите другия месец.

В Русия вече организираха пара-
лелен с Олимпиадата турнир заради
изхвърлените им състезатели. Той ще
се проведе в четвъртък, като се очак-
ва да участват всички 68 души, които
бяха отстранени от ИААФ.

“Все още таим малка надежда, че
МОК ще вземе положително за нас
решение. Турнирът ще се проведе, за
да може лекоатлетите да поддържат
своята форма. Те ще получат и парич-
на компенсация. Все още обсъждаме
въпроса, възможно е турнирът да се
състои в Москва. На този етап не мога
да кажа дали Елена Исимбаева ще
участва”, обяви пресаташето на рус-
ката лекоатлетическа федерация
Алла Глущенко.

“Съжалявам за спортистите, които
няма да могат да отидат на Олимпи-
адата. Това е много скъп данък”, обя-
ви спортният министър на Русия Ви-
талий Мутко.

ДДопинг пробите на близо 100 от
участниците в последните две Олим-
пиади са положителни, съобщиха от
МОК. Втората вълна от повторните
проверки е уличила 30 спортисти от
Олимпиадата в Пекин 2008 г. и 15 от
тези на Игрите в Лондон четири годи-
ни по-късно. С това броят на атлетите,
ползвали забранени вещества, нарас-
на до 98. Повторните проверки ще
продължат и след Олимпийските игри


