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Анжел Вагенщайн
с международна
награда за борба
с фашизма
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Унгарската полиция е задържала
трима българи и един афганистанец
във връзка със смъртта на 71 бежан-
ци, открити в изоставен камион в Ав-
стрия, обявиха унгарските сили за

ИНТЕРВЮ ПРИЗНАНИЕ

ЧЕТИВО
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сигурност. Австрийската министърка
на вътрешните работи Йохана Микъл-
Лайтнер също потвърди, че задържа-
ните в Унгария са българи. Става дума
за лице с ливански корени и българ-

ски паспорт, на чието име се води
камионът, и шофьорите на камиона.
Единодушно е мнението, че става
дума за унгарско-българска
престъпна организация за превозва-
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Ивет Лалова е 7-а
в света на 200 м
в най-силния
финал в историята

Австрийските власти закриха с одеяла камиона, в който намериха смъртта си 71 бежанци

МИРИЗЛИВИ ПАРИ
Трима българи “изгърмя-

ха” заради камиона убиец в
Австрия, в който намериха
смъртта си 71 сирийски бе-
жанци. Да ви кажа, не ми е
жал за нашенците, дано пра-
восъдието е по-строго към
тях. Жал ми е за бежанците,
за ужасната смърт, подгот-
вена им от каналджиите.
Казват, че парите не мири-
шат, поне така е твърдял
римският император Веспа-
сиан. Парите на трафиканти-
те обаче стават все по-ми-
ризливи - само за секунда

се опитайте да си предста-
вите ужасяващата гледка на
австрийския аутобан и ми-
ризмата от намерения ками-
он с разлагащите се тела на
бежанци!

Нищо лично - просто биз-
нес, твърдят трафикантите.
А доходите от този бизнес
надхвърлят 32 млрд. евро
годишно! Не става въпрос
обаче за морала на трафи-
кантите, думата ми е за мо-
рала на европолитиците.
Всяка година европейските
правителства отделят десет-

ки милиарди евро, за да
обезопасят границите си от
нелегалните имигранти. С
проблема се занимават спе-
циално създадени ведом-
ства. А ефектът засега е ну-
лев. Истината е, че биз-
несът на трафикантите до
голяма степен процъфтява
именно благодарение на
днешната имиграционна
политика на Евросъюза. И
какво прави Брюксел? Ами
нищо. В “политиката на
щрауса” обаче няма как да
се открие морал...

Галина
МЛАДЕНОВА

НЯКОЛКО
ДУМИ

не на бежанци.
Междувременно председателят на ЕК

Жан-Клод Юнкер свиква идната сряда и
четвъртък заседание на колегията на ЕС
по въпроса за имиграцията.

Станилия Стаменова
за пътя към успеха
и радостта от
световната титла
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Иван Гранитски
за писателя
и публициста
Веселин Стоянов

Трима българи задържани
заради камиона убиец
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Бензинджиите
„избивали”
глобите си за ден

Телата на 71 сирийски бежанци бяха открити
в изоставения автомобил на магистрала в Австрия

Снимка Пресфото/БТА
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Последният
император и
неговите велики
предшественици
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България ще увеличи

военното си присъствие
по границите заради миг-
рационния натиск, съоб-
щи министърът на отбра-
ната Николай Ненчев. “Не
само че не обмисляме
тяхното оттегляне, а на-
против, сериозно разиск-
ваме да се увеличи воен-
ното присъствие по гра-
ницата”, каза Ненчев.
Според него това е про-
диктувано от “безпреце-
дентния миграционен на-
тиск по границите”. Арми-
ята ще остане колкото е

инистърът на отбраната Николай Ненчев и
полският му колега и вицепремиер Томаш
Шемоняк официално подписаха спогодба за
ремонта на шестте български МиГ-29. Пол-
ша може да предостави пълен обем от дей-
ности за поддържане изправността и лета-
телната готовност на самолетите МиГ-29,
смята Ненчев и очаква да получим модер-
низация на самолетите на високотехноло-
гично равнище спрямо изискванията на
НАТО.

Съгласно споразумението до средата на
2016 г. поляците би трябвало да ремонтират
двигателите и агрегатите на 3 самолета, а
до края на следващата година на още 3.
Цената на споразумението обаче остава в
тайна. То трябва да бъде ратифицирано от
Народното събрание, а едва след това ще се
уточняват ценовите параметри на услугата.

Ненчев изрази удовлетворение от по-
стигнатото споразумение и проведените
разговори. Днес правим една крачка, която
ще има историческо значение за развити-
ето на отношенията между двете страни,
заяви той и добави, че е поет ангажимент
да вървим заедно по пътя на “по-тясна ин-
теграция, както в ЕС, така и в НАТО”.

Преди срещата в телевизионно интервю
Ненчев се похвали, че до средата на дру-
гата година можем сами да се справим с
опазването на въздушното пространство.
“Общо 19 МИГ-а имаме, като ще вземем под
наем 2 двигателя, 4 ще ремонтираме до
края на годината, а другата година и още.
Има мандат от правителството да започнат
преговори за нови”, заяви Ненчев. Според
него полската поддръжка на самолетите
щяла да е по-евтина от руската.

поредна награда за борба с
фашизма е удостоен големият
български режисьор, сценарист,
писател и общественик Анжел
Вагенщайн. Международното
движение за човешки права
“Свят без нацизъм” го удостои
с отличие в категорията “Гор-
деем се и помним”. Церемония-
та по награждаването ще се
проведе в Минск, Беларус, на
25 септември.

“Свят без нацизъм” връчва
наградите си с цел да подкрепи
различни антифашистки иници-
ативи по цял свят, да повиши
информираността по темата,
както и да привлече внимание-
то към възраждането на нациз-
ма през XXI век.

За три години велосипедният трафик в София е нараснал със
140%, показва последното преброяване на специализираната
неправителствена организация “Велоеволюция”. Увеличение има
при хората, които използват колелото като основно средство за
придвижване до работното място или до училище в делничните
дни, а не само за раздвижване в парка в почивните дни. Данните
в изследването са генерирани от преброяване на велосипедис-
тите през май и юли и се сравняват със същото проучване през
2012 г.

Средното увеличение през юли в делничен ден е 139%, а в
празничен - 143% в пиков час. Най-голямото увеличение на
трафика е засечено в празничен ден в Борисовата градина
(212%) и на кръстовището на ул. “П. Евтимий” и бул. “Витоша”
(237%). През “Лъвов мост” след реконструкцията му увеличени-
ето е със 171% през делника и със 194% през почивните дни.

“Хубаво е Столичната община да вземе предвид данните от
проучването на “Велоеволюция”, които показват текущите нато-
варвания по ключови за велосипедистите кръстовища и улици,
потенциала на велопотоците, и да ги отчита при изготвянето на
градската инфраструктура”, обяснява един от авторите на про-
учването, архитект Петя Донева.

Увеличават военното
присъствие по границите
Министърът на отбраната Николай Ненчев със съмнения, че сред бежанците има
представители на различни групировки, които биха могли да извършат терористичен акт

Полша ще ремонтира самолетите ни, не е ясно за колко

Военният министър Николай Ненчев
обеща на колегата си Томаш Шемоняк
Полша да ремонтира 6 български МиГ-29
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За три години
велосипедистите в София
са се увеличили със 140%

ОТЛИЧИХА АНЖЕЛ
ВАГЕНЩАЙН С
МЕЖДУНАРОДНА
НАГРАДА ЗА БОРБА
С ФАШИЗМА
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Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

нужно в критичните точ-
ки и ще си сътрудничи с
частите на “Гранична по-
лиция” и жандармерията,
посочи военният ми-
нистър. Имаме готовност
максимално да увеличим
хората, които охраняват
границата, ако има необ-
ходимост. Районът е тру-
ден и “Гранична полиция”
нямаше как да се справи
без наша подкрепа, за-
яви Ненчев.

От вчера започна и
разполагането на части на
жандармерията по грани-

цата с Турция. Към грани-
чарите на пункта Елхово
се присъединиха и слу-
жители от дирекция “Жан-
дармерия” със специали-
зирана техника и снаря-
жение. Заради вълната от
мигранти, които влизат
към вътрешността на Ев-
ропа, пристигайки с лод-
ки по Средиземно море,
в началото на седмицата
към охраната на граница-
та с Македония и Гърция
се включиха и военнослу-
жещи.

Миналата седмица

външният министър Да-
ниел Митов заяви, че гру-
пата от 25 военнослуже-
щи е изпратена да под-
крепи “Гранична полиция”
в охраната на границата
с Македония. Тя има пра-
вомощия само да наблю-
дава, но не и да задържа
хора.

“Имаме съмнения, че
сред бежанците има пред-
ставители на различни
групировки, които биха
могли да извършат теро-
ристичен акт. От минис-
терството не можем да

седим настрана”, каза
Ненчев. По повод залове-
ните косовари на ГКПП
Гюешево военният ми-
нистър заяви, че е запоз-
нат със случая. “Изглеж-
да са опасни, това засил-
ва страховете ми и ме
кара да съм изключител-
но внимателен”, заяви
той.

Във връзка със ситу-
ацията с бежанците пре-
зидентът Росен Плевне-
лиев се срещна с шефо-
вете на Националната ра-
зузнавателна служба и

ДАНС ген.-майор Драго-
мир Димитров и Димитър
Георгиев. От прессекре-
тариата на държавния
глава съобщиха, че два-
мата са докладвали
възможните рискове за
страната ни и предприе-
тите действия срещу не-
легалния трафик на хора
през България и през
страните от Балканите.
Ръководителите на служ-
бите са посочили, че по
тези въпроси се работи
активно със службите на
съседните държави.
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Големи разходи за покупка на про-

токолни подаръци засича отчетът на
Сметната палата за разходите на На-
родното събрание от 2012 г. до средата
на 2013 г. Наблюдаваният период е
краят на предишното управление на
ГЕРБ, когато председател на НС бе
Цецка Цачева. “В резултат на неефек-
тивен предварителен контрол е допус-
нато закупуване на подаръчни предме-
ти, които са със стойност над опреде-
лените във вътрешните правила на НС
и които не са свързани с посрещане на
гости от чужбина или провеждане на

Цачева раздавала
скъпи подаръци
В Народното събрание са говорили безконтролно по стационарните телефони,
заключава одитът на Сметната палата за разходите на НС през 2012 г. и 2013 г.

обществени мероприятия”, установява
националният одиторен орган.

В доклада на Сметната палата се
припомня, че таванът за отделните
дарове е до половин минимална работ-
на заплата, която в наблюдавания пе-
риод е около 290 лв. При проверката
обаче е установено, че са купувани
предмети за значително по-високи суми
- от 400 лв. до 1300 лв. “В предложени-
ята на директора на дирекция “Между-
народни връзки и протокол” за поема-
не на финансово задължение и
извършване на разход до главния сек-

ретар на НС е посочена общата сума
на протоколните разходи, без да се
изписват видът и броят на протоколни-
те подаръци”, гласи констатацията на
одиторите. Според тях това е предпо-
ставка за нарушаване на прозрачност-
та. Общо за одитирания период пръсна-
тите пари за предмети, предназначени
за подаръци, са  198 294 лв.

За услуги по “представителни меро-
приятия” за 2012 г. са изплатени 328
571 лв. Тези средства заемат най-голям
относителен дял от разходите за
външни услуги - близо 17%. Към 30 юни

2013 г. са изплатени още 46 827 лв.
В доклада към управляваното от

ГЕРБ НС има и друга критика - за лип-
са на контрол върху разходите за ста-
ционарни телефони. За одитирания
период са извършени разходи, стойно-
стите на които попадат в обхвата на
ЗОП, но не е проведена процедура,
при наличие и предпоставки за това,
добавят от Сметната палата. Отчетени-
те разходи за телеграфо-пощенски и
куриерски услуги, стационарни и мобил-
ни разговори през 2012 г. са за 249 236
лв., а  в средата на 2013 г. - 111 638 лв.

Общинската конференция на
БСП в Силистра издигна канди-
датурата на Станислав Стойков
за кмет на общината. Той бе
избран единодушно от делегати-
те на форума. Стойков е ма-
гистър по икономика от УНСС.
Работил е в банковия сектор -
като кредитен инспектор и
директор на банков клон. Разпо-
лага и с опит в държавната
администрация - бил е експерт и
главен счетоводител във фонд
“Земеделие” Силистра и финан-
сов контрольор в ТП на НОИ. В
момента е управител на фирма,
която се занимава със земеделие. В Криво-
дол социалистите залагат на инж. Иван
Иванов. Той заяви, че започва това предиз-
викателство с голям оптимизъм и увере-
ност, защото знае, че зад него стои солид-
на организация от съграждани и съмишле-
ници. Иванов е магистър по технология на
машиностроенето и металорежещи машини
от ТУ-София. Следдипломната му квалифи-
кация в УНСС е “Икономика и мениджмънт
на ВиК сектора”-2007 г.  Сегашният кмет
на община Чупрене Ваньо Костин ще се
бори за нов мандат. Завършил е техникума
по лесотехника в Тетевен. От 1996 г. до
2007 г. работи като лесничей в горското
стопанство на Чупрене. От 2003 до 2007 г.
е председател на Общинския съвет при
община Чупрене. От 2007 г. е кмет на

83-годишна баба от раз-
градското село Лъвино бе гло-
бена с 1000 лв. защото е гла-
сувала два пъти на парламен-
тарните избори през октомври
2014 г. Решението е на Рай-
онния съд в Исперих. Според
него Сийка Станева е пусна-
ла бюлетина в село Вазово, а
след това е упражнила глас и

общинaта. Настоящият кмет на
община Тервел инж. Живко Геор-
гиев бе единодушно подкрепен за
втори мандат от БСП. Той е роден
в Тервел. Завършва висше образо-
вание във ВХТИ София, специал-
ност технология на химичните
влакна. С амбицията община Лъки
местното самоуправление отново
да се ръководи от социалист
влиза в предизборната кампания
общинската организация на БСП.
Социалистите утвърдиха кандидат
за кмет да е Петър Велков. В
битката за кметското място в
община Трявна се включва иконо-

мистът Татяна Рачева, която от 2005 г. е
председател на ОбС на БСП в общината.
Два пъти е избирана за общински съветник,
а от 2008 до 2015 г. работи като директор
дирекция ФСАО. Рачева е кореняк тревнен-
ка, завършила икономика и управление на
промишлеността в Стопанската академия
“Димитър А. Ценов” в Свищов, преди това
СОУ “П. Р. Славейков” в родния си град.
Местната структура на БСП във Върбица
издигна Борислав Георгиев за кмет. 32-
годишният Георгиев е завършил висше
образование във ВСУ “Черноризец Храбър”
във Варна със специалност защита на
националната сигурност и право. От 2011 г.
до момента е заместник-кмет с ресор
“Образование, здравеопазване и социална
политика” в Шуменската община Върбица.

Глобиха баба с 1000 лв. за двойно гласуване
в родното си Лъвино.

За подобно нарушение на
Наказателния кодекс законо-
дателят предвижда пробация
и глоба от 500 до 2000 лв.
Магистратите в Исперих оба-
че освободили възрастната
жена от наказателна отговор-
ност и й наложили админист-
ративно наказание - глоба от

1000 лв.
Възрастната жена трябва

да плати на МВР и 235,40 лв.
за разходите на досъдебното
производство и за изготвяне
на психиатрична и почеркова
експертизи. Съдебното реше-
ние не е окончателно и под-
лежи на обжалване пред
Окръжния съд в Разград.

Вигенин обсъди с шеф на МВР палежа на колата на кандидат за кмет
Народният представител от БСП
Кристиан Вигенин се срещна вчера
с новия и.д. директор на Областната
дирекция на МВР в Благоевград
старши комисар Росен Танушев.
Вигенин изрази безпокойството си
от инцидента, в който бе опожарен
личният автомобил на кандидата на
БСП за кмет на община Струмяни
Борис Цомпов. Каквито и да са
подбудите, подобни деяния създават
атмосфера на страх в периода преди
изборите, заяви Вигенин и подчерта
колко важна е ролята на МВР, за да

се гарантират свободни избори и да
се пресекат добре известните прак-
тики за купуване на гласове.
Наред с въпроси, поставяни от
граждани на областта във връзка
със случаи на битови престъпления,
ситуацията в община Гърмен и
засиленото полицейско присъствие
там и други актуални теми, Вигенин
постави и въпроса за  засиления
бежански поток през Гърция и
Македония. Депутатът припомни, че
Благоевградска област е гранична
за двете страни и евентуално

пренасочване на маршрутите на
бежанците и нелегалните имигранти
ще изисква готовност за бърза
реакция и съответно по-добра
обезпеченост на Областната дирек-
ция - както технически, така и
кадрово. Според Вигенин “двадесет
военни и картечница на граничните
пунктове е абсолютно неефективна
мярка, опитът на нашето правителст-
во от 2013-2014 г. показва, че
масово се пресича т. нар. зелена
граница, а пълният контрол е из-
ключително труден и скъп. Според

него отсега може да се прогнозира,
че при засилен натиск немалък
брой имигранти ще навлизат във
вътрешността и Областната дирек-
ция на МВР ще бъде изправена
пред сериозни предизвикателства.
Вигенин предложи народните
представители от 1 МИР Благоев-
град да инициират среща с вътреш-
ния министър, на която да бъдат
обсъдени рисковете за гражданите
от региона и евентуалните мерки с
оглед на предстоящото приемане на
бюджета за 2016 г.

Станислав Стойков е
кандидатът за кмет на

БСП в Силистра,

Татяна Рачева ще
се бори в Трявна

Обявиха още кандидати на БСП за кметовеОбявиха още кандидати на БСП за кметовеОбявиха още кандидати на БСП за кметовеОбявиха още кандидати на БСП за кметовеОбявиха още кандидати на БСП за кметове
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иви орехи са прорас-
нали по каменните
стъпала, отвеждащи
към къщата, където е
прекарал детските си
години поетът Нико-
лай Лилиев. Двуетаж-
ната къща на старо-
загорската улица
“Парчевич” 38 е със
статут на паметник на
културата от нацио-
нално значение. Тя е
собственост на държа-
вата и би трябвало
грижи за нея да пола-
га Министерството на
културата.

На два пъти досе-
га, през 1998 и 2000
г., старозагорската
община прави опити

Домът на Лилиев
обрасна в диви орехи
Христо ХРИСТОВ

Д

Диви орехи са поникнали
между каменните стъпала,

водещи към дома на Лилиев в
родната му Стара Загора

да я придобие, но областните
управители отказват да я отпи-
шат от държавните регистри. От
15 години къщата е под ключ.
За последно в нея се е поме-
щавало литературното списа-
ние “Участие”, за което под-
сказва овехтяла табела на
входната врата.

Списанието отдавна не
съществува, малцина в Стара
Загора си спомнят, че негови
главни редактори са били по-
етите Жеко Христов и Стана
Димитрова. За връзката на
дома с поета напомня само
плочата на фасадата.

Досегашният кмет на Ямбол Геор-
ги Славов бе издигнат за трети ман-
дат, въпреки че срещу него има вляз-
ла в сила присъда. За това алармира-
ха жители на Ямбол, след като на 18
август Цветан Цветанов представи
Славов като кандидат на ГЕРБ.

Темида няколко пъти се произнесе
по действията на Славов като управ-
ленец. В края на 2011 г. Апелативният
съд в Бургас потвърди присъдата на
Ямболския окръжен съд, с която
кметът бе признат за виновен в
престъпление по служба. Според об-
винението от 2008 г. до март 2010 г. в
качеството си на длъжностно лице,
заемащо отговорно служебно положе-
ние, и с цел да набави облага за “Ди-
ана Комерс 1” ЕООД в размер на 2,024
млн. лв. Славов е нарушил служебни-
те си задължения и е превишил власт-
та и правата си. Той е причинил вре-
ди на общинския бюджет в посочения
размер, обяви прокуратурата. Фирма-
та трябвало да изгради улични водо-

Снимки АВТОРЪТ

ГЕРБ издига осъден
за кмет на Ямбол
Скандалният Георги Славов пак бе избран да представлява
партията на Бойко Борисов въпреки ефективната си присъда

проводи и улична канализация по
улица “Ген. Заимов” и ул. “Граф Игна-
тиев” в Ямбол. Според обвинението
кметът е възложил изпълнението на
фирмата, а едва след това фиктивно е
възложена и обществена поръчка.

Славов бе осъден на затвор три
години и осем месеца и на “лишаване
от право да заема длъжност кмет на
община”. “След направен задълбочен
анализ на доказателствата, с нужната
конкретика за време, място, меха-
низъм на осъществяване, вредоносен
резултат и субективно отражение на
всички обективни дадености в съзна-
нието на подсъдимия, решаващият съд
обосновано е приел, че обвинението
е доказано по безспорен и категори-
чен начин”, посочи решението на
въззивния съд. Той прие, че проведе-
ната от общината процедура по Зако-
на за обществените поръчки е фор-
мална, дори фиктивна, тъй като е осъ-
ществена, след като кметът вече е
възложил на фирмата “Диана Комерс

1” да извърши строителство и са дого-
ворени параметрите на договора.

Съдът смята, че подсъдимият е
допуснал грубо нарушение на Закона
за общинските бюджети, тъй като в
момента на сключване на договора
общината не е разполагала с бюд-
жетни средства за обезпечаване на
това задължение.

Заради допуснатите от Славов
многобройни злоупотреби окръжна-
та прокуратура в Ямбол поиска отст-
раняването му от длъжност още през
януари 2010 г. Окръжният съдия Петя
Жекова отхвърли иска. Мотивът й
беше, че кметът е в отпуск и няма да
пречи на разследването. Според
присъстващи в залата неофициални-
ят повод за решението й е натиск от
тримата ямболски депутати от ГЕРБ,
най-вече на новоизбрания конститу-
ционен съдия Анастас Анастасов,
който бил пряк началник на Жекова
до юли 2009 г.

Няколко месеца по-късно кметът

Славов беше осъден от друг състав
на окръжния съд на 5 г. затвор и ли-
шаване от право да заема тази
длъжност за 4 години. Въпреки това
Борисов и ГЕРБ не оттеглиха довери-
ето от него като областен лидер на
партията. Напротив, започнаха атаки
срещу съдия Гергана Кондова, нало-
жила наказанието, и семейството й,
както и проверки срещу общинските
съветници, подписали сигнала до про-
куратурата за кметските злоупотреби.
В крайна сметка Бургаският апелати-
вен съд потвърди присъдата.

За предизборната си кампания
през 2011 г. Славов засне клип, в
който мяташе юмруци като герой от
филма “Матрицата”. Филмчето показ-
ваше как е преобразил Ямбол от изо-
станал в проспериращ град. Във фи-
налните кадри кметът кара “Ауди” и е
преследван от мафиот с “Мерцедес”.
Двамата влизат във физически
сблъсък, като Славов побеждава с
хватки от карате.

Дело срещу Славов се водеше и
за разрушаването на прословутия
блок 20 в Ямбол, по което той бе
оправдан.

Локомотивът на това-
рен влак се е запалил в
четвъртък след полунощ
в района на Момина кли-
сура. При инцидента няма
пострадали.  Композици-
ята с 20 вагона е пътува-
ла в посока София.

Огънят е пламнал в
машинното отделение на
втория локомотив. Пред-

34-годишен мъж за-
гина при гонка в Русе в
четвъртък вечер. Инци-
дентът е станал 4 мину-
ти след полунощ на бул.
“Христо Ботев”, където
редовно се правят не-
регламентирани гонки с
автомобили и мотори.

Лек автомобил “Форд
Ескорт” с русенска регис-
трация, управляван от 34-
годишния мъж, е напус-
нал пътното платно и се
е блъснал в стълб от тро-
лейбусната мрежа, съоб-
щават от местното МВР.

Пламна локомотив
на товарен влак

полага се, че причината
е късо съединение в дви-
гателя. След потушаване-
то на пожара композици-
ята е изтеглена до гара
Костенец, където повре-
деният локомотив е бил
подменен.

Това е третият инци-
дент с влак от началото
на август. Локомотивът на

бързия влак от Варна за
София се запали на 11
август на гара Мездра, а
дни преди това на гара
Пловдив при маневра за
закачане на вагони локо-
мотивът на международ-
ния бърз влак София-Ис-
танбул се удари в компо-
зицията на друг влак и
рани девет души.

Около 750 литра дизелово гориво е било източено от два риболовни
кораба, домуващи на стоянка под Аспаруховия мост. Кражбата е стана-
ла преди 3 дни, а извършителите са задържани, съобщиха от варненска-
та полиция. Уличени в престъплението са трима мъже на възраст от 21
до 27 години. Двама от тях са известни на МВР и вече осъждани.

В момент на източване на служебно гориво от камион в Западната
промишлена зона на Варна е задържан 43-годишен мъж от аксаковско-
то село Въглен. Неуспешният опит за кражба е бил пресечен в четвъртък
по обяд. Мъжът бил задържан, след като успял да източи 190 литра
дизелово гориво. И двата случая са докладвани на прокуратурата.

Трима източиха 750 литра дизел
от риболовни кораби

Мъж загина след
нощна гонка в Русе

Според разкази на
очевидци загиналият се
е надпреварвал с друг
автомобил. Водачът е
загубил управление за-
ради високата скорост и
неравност на пътя и при
удара е загинал на мяс-
то. На местопроизшест-
вието е извършен оглед
от дежурна оперативна
група, заведено е досъ-
дебно производство.

Същата вечер на
разклона за пловдив-
ското село Марково при
пътен инцидент загина

пешеходец. Сигналът за
инцидентът е подаден в
1,05 ч. По първоначални
данни 69-годишен пе-
шеходец e бил блъснат
от “Фолксваген”. При
удара мъжът, който е
жител на Хисаря, е за-
гинал на място. Шофь-
орът е тестван с дрегер
за алкохол, резултатът е
отрицателен. По случая
е образувано досъдебно
производство. Работата
по установяване на при-
чините за пътния инци-
дент продължава.

От варненския кръвен център алармираха, че имат
нужда от кръводарители. Центърът ще работи в събота от
9 до 13 часа. Ще чакаме всеки, който има възможност, да
заповяда и да дари кръв за болните, които чакат някой да
им помогне в труден за тях момент, съобщиха медиците от
кръвния център. Адресът e Варна, ул. “Цар Освободител”
№100, за контакт са посочени тел. 052/681 810 и 681 811.

КРЪВНИЯТ ЦЕНТЪР ВЪВ ВАРНА
НАБИРА ДАРИТЕЛИ
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В
епутатът от БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ Георги Ка-
диев обвини главния
архитект на София

Кадиев обвини главния
архитект на София в
конфликт на интереси
Депутатът твърди, че Петър Диков има интерес
от застрояването на площадката зад бившия „София ленд”

Д
Сигнал за безстопанственост от страна на столичния

кмет Йорданка Фандъкова до Софийската градска проку-
ратура подготвя общинският съветник от БСП Николай
Белалов, научи ДУМА. Повод за сигнала е продължаващо-
то с години несъбиране на обезщетения, полагащи се на
Столичната община за щети, нанесени от водачи на МПС.
Според социалистите става въпрос за сума, надхвърляща
един милион лева. Белалов, който е и председател на
Дискусионния клуб за социална местна политика, ще сези-
ра прокуратурата в понеделник. На 31 август ДКСМП ще
даде пресконференция и ще разкрие и други потенциал-
ни нарушения на ръководството на София.

Социалисти готвят сигнал
срещу Фандъкова
за безстопанственост

В бала при кандидатства-
не в гимназиите от идното
лято ще влиза и общият сре-
ден успех от завършен VII
клас, съобщи просветният
зам.-министър Ваня Кастре-
ва. Това е една от многото
промени в средното образо-
вание, тъй като според ми-
нистър Тодор Танев новата
учебна година щяла да бъде
посветена на реформите в
образованието. Изменения
ще има в Наредба 4 за учи-
лищната документация и в
Наредба 11 за приема след
VII клас в държавните и об-Петър Диков в конфликт на

интереси във връзка със заст-
рояването в Борисовата гра-
дина и Южния парк. Става
въпрос за терен зад бившия
“София ленд” на бул. “Н. Й.
Вапцаров”. Депутатът иниции-
ра и петиция срещу застроя-
ването.

Спорният строеж по думи-
те на Кадиев е доста голям и
очевидно се изгражда жилищ-
на сграда. В момента стро-
ежът е върху 22 декара площ,
твърди Кадиев. Още през
2009 г., когато е извършена
промяна в устройствения
план, той е бил против това.
Водил е спор дали трябва да
се смени зоната. “Дотогава тя
се водеше за спорт и атрак-
циони, а след това стана от
смесен тип с право на строи-

телство. Тогава аргументът
беше, че мястото е запустя-
ло”, припомни Кадиев. Според
него Диков има интерес от
този строеж. Той е собственик
на фирма “Про ин” ООД, а

управител е бил архитект
Вълканов. Сега проектант на
жилищната сграда е “При ин
плюс”, където пак се появява
името на Вълканов. Кадиев
поиска промяна на общия ус-

тройствен план.
Главният архитект отвърна

на Кадиев, че планът е приет
по времето, когато начело на
София е Бойко Борисов. По
думите на архитекта теренът,
ядосал Кадиев, никога не е
бил част от Борисовата гра-
дина. “54% озеленяване пре-
движдал проектът. 19% ще е
само застрояването. Няма да-
лавера, защото ние от една
асфалтирана площадка пра-
вим един терен с 54% озеле-
няване”, заяви Диков. По по-
вод връзката с архитект
Вълканов главният архитект
каза, че няма нищо общо с
него и двамата се разделили
с лоши чувства и скандали.

Червеният депутат припом-
ни, че преди време подаде
сигнал до Комисията за кон-
фликт на интереси за участие
на Диков в частни дружества,
която обаче излезе с реше-
ние, че няма нарушение.

СРЕДНИЯТ
УСПЕХ ОТ
VII КЛАС ЩЕ
УЧАСТВА
В БАЛА ЗА
ГИМНАЗИИТЕ

щинските училища.
Общият среден успех от

удостоверението за завър-
шен VII клас ще представля-
ва една шеста от бала за
приема в гимназиите, уточ-
ни Кастрева. Досега при
приема в гимназиите учили-
щето определя два балооб-
разуващи предмета от удос-
товерението за VII клас, а
след промяната то ще опре-
деля един балообразуващ
предмет, а втората оценка
ще е общият среден успех
от VII клас. Всеки предмет
има своята сила и своето
значение в развитието на
общото знание, защото все-
ки предмет има принос за
личностното развитие на де-
тето ни, добави Кастрева.

Очаква се новият учили-
щен закон, който чака вто-
ро четене в НС и ще заме-
ни Закона за народната
просвета, да намали основ-
ното образование с една
година и тогава след VII
клас ще се получава удос-
товерение за за-вършено
основно образование. Този
закон обаче може да влезе
в сила най-рано за учебна-
та 2016/2017 г.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Ваня Кастрева

Летните
жеги не

пречат на
по-въз-

растните
софиянци да

се под-
държат в

тонус

МОН чрез между-
ведомствената работ-
на група за взаимо-
действие с НАТО обя-
вява конкурс за иде-
ен проект по научна-
та програма на НАТО
за мир и сигурност.
Според министерст-
вото, конкурсът цели
“да открие, мотивира
и промотира” идеите
на млади и амбициоз-
ни висшисти или док-
торанти с научни ин-

Жена от Панагюрище работила 40
дни по 18 часа на ден като хигиенистка
в Черноморец, без да й бъде платено,
съобщи Нова телевизия. Заплатата на
Цветелина е трябвало да бъде 500 лева.
Трудов договор обаче не й е бил пред-
ставен. Обещан й бил 4-часов работен
ден. Трябвало да почиства бунгалата в
почивна база край морския бряг, но
после получила и други задачи - почи-
стване на целия комплекс, около ба-
сейна, както и работа в кухнята. Работ-
ният ден на жената започвал в 6,30 часа
и приключвал в полунощ - едва след
стотиците измити чинии. Имала и почив-
ка - по 3 часа през ден. След като 40
дни жената не получила и лев, поиска-
ла да си тръгне.

При опит да бъде открит работодате-
лят Ивайло Кикьов, той предложил да
му бъде платено, за да го снимат.

От Инспекцията по труда се ангажи-
раха с проверка по случая и евентуал-
на санкция в размер до 15 000 лева.

ПОВЕЧЕ ОТ МЕСЕЦ
ЖЕНА РАБОТИ ПО
18 ЧАСА НА ДЕН,
БЕЗ ДА Й ПЛАТЯТ

Община Велико Търново закри дома в село Балван,
в който имаше 35 места за деца, лишени от родител-
ски грижи. Затварянето на социалния дом е в изпълне-
ние на Националната стратегия за деинституционали-
зация. Децата от дома са преместени в центрове от
семеен тип. Персоналът също е преминал на работа в

МОН ще награждава млади учени
с посещение в щаба на НАТО

тереси в областта на
отбраната и сигур-
ността, които ще осъ-
ществяват тези идеи
съвместно с учени от
научни колективи в
България и страните
членки и партньори
на НАТО. В конкурса
могат да участват ма-
гистри и докторанти,
които имат изявен
интерес в областта на
отбраната и сигур-
ността, а ако успеят,

МОН им обещава на-
града - еднодневно
посещение в Щаб
квартирата на НАТО в
Брюксел.

Кандидатите тряб-
ва да разработят ре-
зюме на идеен про-
ект между 4 и 6 стра-
ници, който да отго-
варя на приоритетни
теми за България и
региона, предаде
БГНЕС. Приоритетни-
те теми на Програма-

та за мир и сигурност
са: нововъзникващите
предизвикателства
пред сигурността (бор-
ба с тероризма, енер-
гийна сигурност, кибе-
ротбрана и защита
срещу химични, биоло-
гични, радиологични и
ядрени заплахи); уве-
личаване на подкре-
пата за операциите и
мисиите, ръководени
от НАТО (културни и
социални аспекти на

военните операции и
мисии и засилване на
сътрудничеството с
други международни
участници); човешки и
социални аспекти на
сигурността, свързани
със стратегическите
цели на НАТО и пр.
Не се уточнява дали
сред темите се
включва и заплахата
от Русия, която спо-
ред НАТО е обявена
за основна.

ЗАКРИХА СОЦИАЛНИЯ ДОМ В СЕЛО БАЛВАН

семейни центрове във Велико Търново. В сградата на
закрития дом ще бъде настанен съществуващият в Бал-
ван Кризисен център за непълнолетни момичета, жерт-
ви на трафик. В него сега има десет девойки, но мес-
тата ще бъдат увеличени, за да се осигури убежище и
за пълнолетни жертви на трафик и насилие.
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БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна
монета с нанесено частично позлатяване

“130 години от Съединението на България”,
съобщиха от банката. Монетата ще е

в обращение от 31 август и ще се продава
на касите на БНБ за 66 лева с включен ДДС

Цените на наемите вървят наго-
ре, докато цените на продажбите са
по-стабилни, покачването при тях е
с по-бавни темпове. Това каза в ефи-
ра на телевизия “Bulgaria On Air” Сне-
жана Стойчева, мениджър на сайта
imoti.net. В момента е периодът на
наемите, който продължава до ок-
томври месец, каза още тя. Наемите
поскъпват заради голямото търсене
и затова, че няма предлагане на ка-
чествени имоти.

По думите й пазарът на наеми-
те е доста по-специфичен от този

Туроператори и хоте-
лиери се оплакаха вчера
на среща в Балчик с ми-
нистърката на туризма
Николина Ангелкова, че
провеждането на военни
учения край Балчик и
Шабла в пика на сезона
нарушава комфорта на
туристите. Те са поиска-
ли от министърката да
обърне внимание на този
факт на своя колега Ни-
колай Ненчев и тя е обе-
щала да го направи.

Представители на
бранша поискаха и най-
после да бъде решен
въпросът с двете каси за

Ако се постигне събираемост на 30% от парите на фалиралата Корпо-
ративна търговска банка (КТБ), това вече би било добър успех. Тази оценка
на база на световния опит направи пред БНТ главният изпълнителен дирек-
тор на “Уникредит Булбанк” Левон Хампарцумян. “Надали ще се съберат 5
млрд. лв. Хората, които чакат нещо, няма да го получат или ще получат
малко”, каза банкерът.

Помолен да коментира предложените от Министерството на финансите
промени в т.нар. закон за офшорките, Хампарцумян посочи, че с норматив-
ни промени не могат да се решават етични проблеми. “Не офшорната
регистрация е проблемът, а какво се крие”, каза шефът на “Уникредит
Булбанк”. Той каза, че зад офшорните регистрации на фирмите стои жела-
нието на собствениците имената им да не се знаят по някаква причина, а
това може да бъдат бизнесмени, действащи или доскоро действащи поли-
тици. “Ако опитваме да решаваме етични, морални или пиарски проблеми
със закон, едва ли ще е успешно”, допълни той.

Държавата се завръща на
вътрешния дългов пазар след три-
месечно затишие с три аукциона
през септември. Министерството на
финансите ще емитира държавни
ценни книжа (ДЦК) за общо 300
млн. лв., става ясно от обявения от
ведомството емисионен календар.
Облигациите ще бъдат с различни
срокове - 3-, 5- и 10-годишни, но за
какви обеми ще бъдат трите еми-
сии не е посочено. Очаква се БНБ,
която играе ролята на фискален
агент на държавата, да публикува
обявата за всеки търг.

Първият аукцион е предвиден за

ЖИЛИЩНИТЕ НАЕМИ ПОСКЪПВАТ

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО
ЩЕ ЕМИТИРА ДЦК ЗА 300 МЛН. ЛВ.

на продажбите. В периода на криза
се появиха доста фирми, които на-
влязоха в този сегмент. Това е един
вид “бързооборотна стока” и не
всички са коректни посредници,
предупреди Стойчева. Затова тряб-
ва да се внимава, за да не се по-
падне и на подвеждащи обяви.
Нейният съвет е търсещите да се
обърнат към утвърдена агенция с
авторитет в бранша. “Когато няма
договор, цената на продажбата или
наема пада”, обясни Стойчева.

Другата тенденция е, че има

плавно покачване при цените за
продажба на качествените имоти.
Но и тук интересът е към добрите
имоти, ново строителство. При ва-
канционните имоти особеното е, че
планинските имоти в момента
представляват по-голям интерес. Те
се търсят и поради факта, че там
цените доста паднаха. В Банско в
момента би могло да се намери
имот и за 350 евро за кв. м. По
черноморските ни курорти има
повече предложения и по-малко
търсене, каза Стойчева.

9 септември, като на него ще бъдат
предложени 3-годишни ДЦК. След-
ващият е седмица по-късно - на 14
септември, като участниците ще
могат да подават оферти за 5-го-
дишни ДЦК. Дългосрочните 10-го-
дишни облигации ще бъдат емити-
рани на 28 септември.

За последно държавата емити-
ра вътрешен дълг през май. През
септември, октомври и ноември
предстоят големи плащания по ев-
ропейските проекти - около 2 млрд.
лв., които ще бъдат възстановени
по-късно от Европейската комисия.
Неслучайно финансовият министър

Владислав Горанов посочи евро-
фондовете като един от рисковете
за изпълнението на бюджета. Про-
блемът идва от факта, че в края на
годината изтича финансово отми-
налият програмен период.

Очакванията са за силен инте-
рес към аукционите предвид факта,
че последният беше отдавна, а
институционалните инвеститори
разчитат на инвестициите в българ-
ски ДЦК за допълнителна доход-
ност или защото облигациите с по-
дълъг падеж заемат основна част в
портфейлите им, какъвто е случаят
с пенсионните фондове.

Бензиностанциите си
„избивали” глобите за ден

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Военните учения стряскали
туристите по морето

продажба на билети в ар-
хитектурно-парковия ком-
плекс “Двореца” в Балчик.
Абсолютно невъзможно е
да обясним на туристите
защо трябва да си купу-
ват по два билета за
обекти в комплекса, кои-
то се стопанисват от Со-
фийския университет и
Министерството на култу-
рата, казаха представите-
ли на бранша.

Министерството на ту-
ризма подготвя инвести-
ционна карта, в която
събира предложения от
асоциации в бранша и от
общините за инвестици-

онни проекти. Ведомст-
вото ще съдейства и за
улесняване на админис-
тративните процедури за
инвестициите, съобщи
Ангелкова. Тя повтори
ангажимента на държа-
вата да пусне в действие
единната система за ту-
ристическа информация
от началото на следва-
щата година. Така дан-
ните за настанените ту-
ристи ще се събират он-
лайн в реално време,
вместо да се събират
чрез кметските управи
със закъснение и изкри-
вявания.

БАНКЕР ПРОГНОЗИРА:

Успех ще е, ако се върнат
30% от парите на КТБ

Участъкът на автомагистрала “Хемус”
между Шумен и Варна ще бъде ремон-
тиран, като преасфалтирането ще започ-
не на 1 септември, съобщи вчера във
Варна министърът на регионалното раз-

Новите ремонти на „Хемус” и „Тракия” започват през септември
витие и благоустройство Лиляна Павло-
ва. Предстои обновяване на 30 км от
аутобана. Магистралата няма да бъде
затваряна изцяло, ще се въведе т.нар.
шахматна организация на движението,

като ще се ремонтират първо лентите в
едната посока, а после в другата. Първа-
та ремонтирана отсечка е дълга 5 км.

Ще се възобнови и работата по “Тра-
кия” в участъците, които не бяха довърше-

ни. Те се намират между разклоните на
Пазарджик и Пловдив. Смята се, че към
7 септември активният летен туристиче-
ски сезон ще е свършил и затова преас-
фалтирането ще започне тогава.

Министърът на икономиката Божидар Лукарски
повтори оповестеното вече, че нарушенията по

бензиностанциите са под един процент

Ще предложат десет пъти по-високи санкции
за некоректните търговци на горива

Коментар на стр. 12

Глобите за нарушения при
измерването на количеството
продадени горива да се увели-
чат в пъти, ще предложи ми-
нистърът на икономиката Божи-
дар Лукарски. Това съобщи той
вчера при отчета за резултати-
те от проверките по бензинос-
танциите. Сега за първо нару-
шение се налага санкция от 500
лв., а при второ 1000 лв., докато
министърът ще предложи тя да
стане 10 хил. лв. Тези глоби се
“избиват” само за един работен
ден, затова се предлага вдига-
нето им, каза министърът.

Лукарски повтори оповесте-
ното вече, че нарушенията са
под един процент, като се раз-
пределят приблизително порав-
но в малките обекти и веригите.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

60 процента от нарушенията са
за количеството отчитано гори-
во, а 40 процента - за наруше-
ни пломби по разходомерите.
От взетите близо хиляда проби
има нарушения в седем процен-
та в качеството на горивото. На-
рушенията са свързани със
съдържание на биоетанол, на
сяра и с други характеристики.

Лукарски съобщи, че се под-
готвя структурна промяна в ор-
ганите, които контролират бен-
зиностанциите. Предлага се
създаване на лаборатория за
контрол на софтуера на измер-
вателните уреди. “Сега не мо-
жем да контролираме връзката
между сървърите на обектите с
НАП. Има съмнения и сигнали,
че чрез хакерски натиск се ма-

нипулират данните, подавани от
компютрите на бензиностанци-
ите към НАП, и се манипулират
данните”, каза Лукарски.

Ще се премахнат и празно-
тите в нормативната уредба.
Сега при ремонт на бензиноко-
лонките се поставя работна
пломба, която важи седем дни.
След това в двуседмичен срок
трябва да се постави нова, сер-
тифицирана пломба. Тоест има
“законова двайсетдневна дупка”,
в която са възможни манипула-
ции. Предлага се да има лицен-
зионен режим на фирмите, по-
ставящи работните пломби, как-
то и те да се поставят в присъ-
ствието на експерти от държав-
ните контролни органи.
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Австрийската полиция задържа
неколцина заподозрени във връзка с
гибелта на десетки мигранти, чиито
тела бяха открити в камион, изоставен
в аварийната лента на магистрала в
източната част на страната. Това съоб-
щи в. “Кроне”, цитиран от ТАСС. Аре-
стувани са българин и унгарец, които
са шофирали тежкотоварния автомо-
бил, и още едно лице, с двойно унгар-
ско и ливанско гражданство, предаде
ДПА. Според информация на австрий-
ската полиция обаче и тримата арес-
тувани са български граждани. Раз-
следването е установило, че собстве-
ник на камиона е български гражданин
от ливански произход.

Товарният автомобил е бил парки-
ран на австрийската магистрала в
продължение на 20 часа, преди да бъде
извършена проверка от полицията.

Приблизително 23% от по-
тенциалните избиратели са го-
тови да гласуват за СИРИЗА
на предстоящите извънредни
парламентарни избори в
Гърция. Това пише “Efimerida
ton Syntakton”, като се позова-
ва на данни от проучване на
компанията ProRata. След ли-
дера СИРИЗА следващата по
популярност сред гърците е
опозиционната партия “Нова
демокрация”. Тя е подкрепяна
от 19,5% от избирателите.
Следват ултрадесната “Златна

Двама френски журналисти, заподозрени, че са шантажирали
краля на Мароко, са били арестувани в Париж, съобщи АФП.
Двамата журналисти - Ерик Лоран и Катрин Грасие - са били
задържани след среща с представител на Кралство Мароко, който
им е платил 3 милиона евро, за да се въздържат от публикуването
на книга, която съдържа компрометиращи сведения.

Френската полиция е разчистила един от най-
големите и стари цигански катуни в страната,
информира Асошиейтед прес. След продължила-
та 25-часова евакуация около 50 души са
продължили да скитат по улиците на град Ла
Курньов под проливния дъжд, макар че власти-
те обещават, че нито един от обитателите на
лагера няма да бъде оставен без подслон.

Юг Безансно, генерален секретар на префек-
турата на департамент Сена-Сен Дени, съобщи,
че около 60 бременни жени, малки деца и хора
с увреждания са получили ваучери за спешно
жилищно настаняване, а останалите са насочени
към приюти за бездомници. Властите са резер-
вирали 12 жилища за крайно нуждаещи се
обитатели. Около 200 души са живеели в катуна,
появил се през 2009 година. Твърди се, че това
са предимно роми от Източна Европа.

Обитателите му разполагаха с шест месеца да
се подготвят за опразването, след като съдът
разпореди през февруари катунът да бъде
закрит.

Около 20 000 цигани живеят в импровизира-
ни лагери из цяла Франция според неправител-
ствени организации, между 4000 и 5000 цигани
са живели в 30 катуна през последните 10
години, като около 20 от тях са евакуирани, по
данни на кметството на Ла Курньов.

Франция разтури
цигански катун

ЖУРНАЛИСТИ
ИЗНУДВАЛИ КРАЛ

НОВО ПРОУЧВАНЕ:

СИРИЗА може да загуби
извънредните избори

зора” с 6,5%, Комунистическа-
та партия на Гърция с 5%, Об-
щогръцкото социалистическо
движение (ПАСОК) с 4,5%,
“Потами” (Река) с 4% и новата
партия Народно единство с 3,5
на сто.

Предполагаемите съюзници
на СИРИЗА - “Независимите
гърци” (АНЕЛ) - както се очак-
ва, няма да могат да наберат
нужните им 3% и да влязат в
парламента. За тях са готови
да гласуват по-малко от 2% от
запитаните.

71 са жертвите
на камиона убиец
Българи са задържани за смъртта на имигрантите

По последна информация телата на
71 души са открити в намерения на
магистрала в Австрия камион с унгар-
ска регистрация, предадоха агенциите.
Сред загиналите са 59 мъже, 8 жени
и 4 деца. Най-вероятно по-голямата
част от мигрантите са сирийци, като
причината за смъртта им е задушава-
не. Властите са намерили “сирийски
документ за пътуване” в хладилното
помещение на камиона.

Австрийски и унгарски следовате-
ли сформираха съвместна комисия за
разследване на случая. В района бяха
изпратени допълнително полицаи и вой-
ници за пресичане на  рисковия неле-
гален трафик.

Следователите правят опити да ус-
тановят и маршрута на камиона. По
предварителни данни на 26 август су-
тринта той е отпътувал от Будапеща и

до вечерта се е намирал на унгарска
територия. Озовал се е в Австрия едва
през нощта срещу четвъртък и чак на
разсъмване е бил открит от пътните
служби. По това време мигрантите вече
са били мъртви от ден и половина до
два дни, смятат правоохранителните
органи.

ООН призова за по-решителни дей-
ствия срещу трафикантите на хора в
Европа. Говорителката на Върховния
комисариат на ООН за бежанците Ме-
лиса Флеминг заяви снощи във връзка
с трагедията в Австрия: “Очевидно е, че
бизнесът на трафикантите се разпрости-
ра от Средиземно море и към магистра-
лите на Европа. За тези хора човешкият
живот няма значение. Бизнесът им се
определя от търсенето и печалбата. Това
е бизнес, който не зачита по никакъв
начин човешкия живот”.

Най-малко 450 бежанци са загинали при
потъването на превозващите ги два кораба край

бреговете на Либия, съобщиха британски медии.
На свой ред Би Би Си твърди, че “стотици са

загинали” в резултат не на едно, а на две
произшествия край бреговете на Либия

И Латвия
вдига стена

Поради големия наплив от
нелегални мигранти правителст-
вото на Латвия обсъжда възмож-
ността да започне строеж на
стена по определени участъци на
границата си с Русия. Според
латвийския вътрешен министър
Козловскис през източната гра-
ница на страната само за тази
година са преминали около 300
нелегални мигранти, най-вече ви-
етнамци.

„Мъртви души”
и в САЩ

В 141 избирателни района в
САЩ са регистрирани повече
гласоподаватели, отколкото са
живите хора там. Това посочва
американски фонд за правна за-
щита на обществения интерес
(Public Interest Legal Foundation).
Според организацията най-скан-
дална е ситуацията в родния
щат на президента на САЩ Барак
Обама - в Илинойс. В окръг Фран-
клин регистрираните гласопода-
ватели са 190% от действител-
ния им брой, а в друг окръг -
Пуласки - 176%. Общо в 21 щата
има регистрирани нарушения.

Индия и Пакистан
се стрелят

Най-малко трима цивилни,
включително жена и дете, са
били убити в петък в Пакистан
при попадения на артилерийски
снаряди, изстреляни от индийска-
та страна на границата. По
информация на местни медии, на
обстрел са били подложени раз-
лични райони от град Сиалкот в
Пенджаб. Още 41 души са били
ранени.

Слаб трус
в Македония

Земетресение с интензитет
четири степени според Европей-
ската макросеизмична скала е
било почувствано в южната част
на Македония. Земетресението е
било почувствано в Охрид, Бито-
ля и Ресен. Епицентърът на зем-
ния трус е бил в Гърция с маг-
нитуд 3,6 по Рихтер.

Калифорнийците
се обединиха
срещу сушата

Жителите на щата Калифор-
ния успяват да си наложат да
икономисват повече вода, откол-
кото поискаха властите заради
рекордната суша. През юли из-
ползването на вода е намаляло с
31,3% на годишна база, докато
през юни намалението е било около
27%. Това е повече от 25%, по-
искани през април от губернатора
на Калифорния Джери Браун.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун
отстрани от длъжност няколко

високопоставени държавни служители
след неотдавнашното спречкване с
Южна Корея. Този ход подсказва, че

младият лидер ги смята за отговорни,
че са позволили конфронтацията

почти да излезе от контрол
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Дания разследва рекордни данъчни
измами в размер на 830 млн. евро,
извършени в последните три години,
писа електронното издание “ИЮ-
Обзървър”. Това вероятно е най-ощетя-
ващото държавата укриване на данъци
в историята на страната, а шансът пари-
те да бъдат възстановени в хазната е
малък, коментира медията.

Измамниците са се възползвали от
законодателство, което цели да избегне
двойното данъчно облагане на компа-
ниите. Обикновено акционерите на дат-
ски фирми дължат 27% данък върху
приходите си. Ако живеят извън страна-
та обаче, те могат да поискат възстано-

Международната рейтингова агенция Fitch
понижи дългосрочния кредитен рейтинг на
Украйна в чуждестранна валута от “СС” до
“С”. Рейтингът бе намален на фона на
изявленията на Киев за отписването на
20% от външния дълг на страната. Агенция-
та отбелязва, че реструктурирането на
дълга свидетелства за скорошен фалит и
го оценява като опит за избягване на
неплатежоспособността. Според скалата за
кредитния рейтинг на агенцията “СС” озна-
чава висока вероятност за фалит, “С” -
фалитът е неизбежен.
При това украинският премиер Арсений
Яценюк заяви, че след постигането на
споразумението за отписване на дълговете
страната ще избегне фалита, който е “така
чакан от враговете”. Едновременно с това
Киев помоли Москва да последва примера
на международните кредитори, на което
руският финансов министър Антон Силуанов
отговори с отказ.
Украйна постигна съгласие с частните си
кредитори за отписване на 20% от външния
си дълг. Това са около 3,8 млрд. долара от
общо 19,3 млрд. долара дълг, предаде
ТАСС, позовавайки се на украинския финан-
сов министър Наталия Яреско. Тя обясни, че
изплащането на оставащите 15,5 милиарда
долара ще бъде разсрочено до 2019 година.
Частните кредитори решиха да опростят
дълга с 20%, според редица мнения спесте-
ните пари ще отидат за военни нужди и
социалния сектор.

Ръководителят на Пентагона Аштън Картър,
говорейки пред военни от морската пехота в Ка-
лифорния, отбеляза, че действията на Русия през
последната година засилват конфронтацията с
другите страни.

Според Картър основните заплахи за САЩ са
“Ислямска държава” и Русия. Говорейки пред во-
еннослужещи от морската пехота в Калифорния,
министърът на първо място посочи “уродливия
феномен с името “Ислямска държава”, с който
ние трябва да се сражаваме и трябва да побе-
дим”.

На второ място Картър посочи политиката на
Русия през последната година. “Трябва да се
противопоставим на тези действия както от глед-
на точка на нашите национални интереси, така
и във връзка с това, че ние имаме важни съюз-
ници и партньори в тази част на света и имаме
важни ангажименти пред НАТО”, каза Картър.

При това американският министър на отбра-
ната изрази мнение, че действията на ръковод-
ството на Русия спрямо Украйна “водят руснаци-
те в погрешната посока”, защото това засилва
конфронтацията с другите страни.

“Тези две заплахи са станали по-големи. Длъжни
сме да им се противопоставим”, добави той.

Междувременно Държавният департамент
съобщи, че САЩ са се обърнали към Узбекистан
с предложение да се присъедини към междуна-
родната коалиция срещу “Ислямска държава”.

Не е настъпило времето за сва-
ляне на евросанкциите срещу Русия,
но ние искаме добри отношения с
нея и не действаме на принципа или
Украйна, или Русия.

Това заяви германският канцлер
Ангела Меркел в реч във Виена на
церемония по повод 60-годишнина-
та от създаването на Германско-ав-
стрийската търговска палата.

Меркел призна, че “от санкциите
срещу Русия страдат редица компа-
нии”. “Затова се стремим да постиг-
нем политически рамкови условия,
които биха позволили да се отменят
санкциите”, подчерта канцлерката.
Но “с оглед на сериозните наруше-
ния на международното право и не-
стабилното положение” в Източна
Украйна, моментът (за отмяната на
санкциите) “за съжаление още не е

Средностатистическият
британец смята, че
бананите се отглеждат
във Великобритания, и не
знае, че ябълките растат
по дърветата, пише в.
“Скотсман”. В изследва-
не, обхванало 2000
британци, стана ясно, че
много от тях нямат
представа откъде идва
храната. “Времената са
се променили, откакто
продуктите се купуваха
от местни магазини.
Тогава е можело да се
пита месаря или бакали-
на откъде е взета хра-
ната”, каза Лаура Уитъл
от компания “Уитби
Сифуд”, провела из-
следването. Оказва се,
че 40% от анкетираните
мислят, че дините рас-
тат по дърветата.

Нови данни от сателитни проучвания на НАСА показват, че нивото на
световния океан се покачва бързо, но и че този процес може да се случи
по много по-драстичен начин, отколкото учените са смятали досега. Спо-
ред американската космическа агенция нивата на моретата и океаните са
се покачили средно със 7,6 см от 1992 г. насам, като на някои места
покачването достига 23 сантиметра.

САЩ ги е страх
от ИД и Москва

Британците
не знаят
откъде е
храната им

Меркел не бърза да отменя
санкциите срещу Русия

НАСА пак с мрачна прогноза

настъпил”, изтъкна Меркел.
Както Германия, така и в Австрия

се стремят към “партньорски отноше-
ния с Русия”, продължи тя. “Ние тряб-
ва да решим толкова много между-
народни проблеми, че бихме искали
отново да се върнем към конструк-
тивното сътрудничество. Във връзка
със споразумението с Иран видяхме,
че може да постигнем единство с Ру-
сия”, изтъкна тя.

Меркел изрази надежда, че Моск-
ва “ще играе важна роля” и в регули-
рането на сирийския конфликт.

“Затова ние не искаме да дейст-
ваме на принципа “или-или” - Ук-
райна или Русия. Но ние искаме сво-
бодното развитие на Украйна и до-
бри отношения с Русия”, добави
ръководителката на германското
правителство.

Дания разследва данъчни
измами за 830 млн. евро
Средствата са били отмъкнати в рамките на три години

вяване на платените пари, ако плащат
данъци в чужбина.

“Голяма мрежа от компании очевид-
но са поискали възстановяване на тези
данъци, подавайки фалшиви докумен-
ти”, заяви шефът на данъчната аген-
ция Йеспер Симонсен. Измамата е в
размер на 6,2 млрд. крони (около 830
млн. евро). Между 2012 г. и 2015 г. са
подадени близо 2000 искания за
възстановяване на данъци, които Да-
ния е удовлетворила.

Вътрешните одити на данъчното
министерство са критикували начина, по
който администрацията третира този тип
данъци. Докладите показват, че върна-

тите на чуждестранни акционери пари
са се увеличили повече от 5 пъти между
2012 г. и 2015 г. През 2012 г. те са били
1,5 млрд. крони (около 200 млн. евро), а
три години по-късно става въпрос за 8,7
млрд. крони (1,16 млрд. евро).

Изгубените 830 млн. евро се рав-
няват на годишния бюджет на датско-
то Министерство на културата. Изма-
мата е можела да бъде разкрита срав-
нително лесно, ако властите сравня-
ваха данните, които измамниците са
декларирали, с информацията на дат-
ските компании. Засегнати са някои
от най-големите от тях - “Данске банк”,
“Ново нордиск” и “Вестас”.

По-голяма част от декларирането
на данъците в Дания се извършва он-
лайн с електронен подпис. След това
фирмите са поискали да им бъдат
възстановени данъците.

“Шокиран съм, както всички остана-
ли, от това за колко много пари става
въпрос. Сега прокурорът по сериозни-
те икономически и международни
престъпления поема този случай и ще
видим какво ще излезе от разследва-
нето”, заяви данъчният министър Кар-
стен Лаурицен. “Измамите в такива го-
леми размери повдигат въпроса как е
могло това да се случи. И възможно ли
е било да бъде избегнато”, допълни той.

Властите отказаха да разкрият ин-
формация за националността и место-
жителството на измамниците.

Fitch: Фалитът на
Украйна е неизбежен

Десетки хиляди чилийски студенти протестираха в столицата Сантяго срещу планираните от
правителството реформи в образованието. В протестите са участвали 80 хиляди души. Полицията използва

сълзотворен газ и водни струи, за да прекрати отделни инциденти, при които студенти я замеряха с камъни
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Стотици хора, насядали направо на

земята, пране, което съхне по стълби-
те - заради миграционната криза, спо-
летяла Унгария, гарите на Будапеща
се превърнаха в центрове за прием
на бежанци.

“Направо е сюрреалистично”, казва
пътникът Чаба Хавази на Източната
гара в града, преди да си проправи
път между стотиците мъже, жени и
деца от Близкия изток и Централна

В контраст с твърдата позиция на властите, много унгарци проявяват съчувствие към мигрантите

В Будапеща гарите
се превърнаха
в бежански лагери

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

От началото на годината 141 500 мигранти са влезли в Унгария
Азия, настанили се върху одеяла.

Някои молят за вода и за медицин-
ска помощ членовете на неправителст-
вената организация “Помощ за мигран-
тите”, която мобилизира унгарското на-
селение чрез социалните мрежи и раз-
дава дарения на мигрантите от юни
насам. Плачът на децата почти не спи-
ра. Понякога доброволците от неправи-
телствената организация се обличат
като клоуни, за да забавляват малчуга-
ните, или им раздават тебешири да
рисуват по земята.

“Направо ми се къса сърцето, като
виждам тези страдащи бебета”, казва
Юдит Мозер, 60-годишна вдовица, до-
шла да донесе пелени и играчки.

“Аз съм баба и мога да си предста-
вя колко отчаяни трябва да са били
родителите на тези деца, за да тръгнат
на такова дълго пътуване. Трябва да
помогнем на тези хора”, казва Юдит.

По-рано този месец кметството на
Будапеща инсталира душове и тоа-
летни в зоните, определени като тран-
зитни на гарите.

Мигрантите се регистрират при при-
стигането си като кандидати за убежи-
ще и властите им нареждат да зами-
нат с влак през Будапеща до един от
официалните бежански лагери в Унга-
рия. Но много от тях избират да оста-
нат за по-дълго време по гарите на
столицата в очакване на други члено-
ве на семейството си или за да решат
коя да е следваща им дестинация,
обяснява доброволец.

Докато Европа е изправена пред
най-тежката криза с мигрантите от Вто-
рата световна война, Унгария се
превърна, подобно на Италия и на
Гърция, в страна по фронтовата линия.

Веднъж озовали се в Унгария, която
е член на ЕС и на Шенген, за мигран-
тите е относително лесно да продължат
пътя си към Германия или Швеция, къде-
то повечето от тях искат да отидат.

“Искаме да отидем в Германия,
където имаме роднини”, обяснява аф-
ганистански тийнейджър, настанил се
заедно с представители на четири по-
коления от семейството му на Запад-
ната гара в Будапеща. Те пристигна-
ли в Унгария в понеделник, след като
три дни били държани на границата
между Гърция и Македония, която
обяви извънредно положение.

“Ако знаехме, че пътуването ще
бъде толкова трудно, щяхме да си ос-
танем у дома”, допълва мигрантът.

Унгарският премиер Виктор Орбан
възприе твърда линия към имиграци-
ята и властите издигат метална огра-
да по границата със Сърбия.

От началото на годината 141 500
мигранти са влезли в Унгария, почти
всички от Сърбия, според полицията.
Броят на новопристигналите на ден
надмина 2000 през настоящия месец.
За сравнение на ден в началото на
годината в Унгария пристигаха между
250 и 500 мигранти.

Изграждането на оградата трябва да
приключи на 31 август. Ето защо ново-
пристигналите се увеличават. Във втор-
ник рекордните 2500 души, от които над
500 деца, преминаха границата.

В контраст с твърдата позиция на
властите, много унгарци проявяват
съчувствие. Пакети с храна, дрехи, ме-
дикаменти и дори билети за метрото
прииждат в центровете за събиране
на помощи на неправителствената ор-
ганизация “Помощ за мигрантите”.

Един от ръководителите й, Зузана
Зохар, на 36 години, признава обаче,
че някои минувачи я питат защо не
помага по-скоро на бедните унгарци.

“Показвам им снимки от Алепо в
Сирия, на които се вижда какво се е
случило там през последните 4 години”,
разказва тази самотна майка на три
деца, която раздава помощи на бежан-
ците на Западната гара на Будапеща.

Доброволците са затрупани от ра-
бота и властите трябва да се намесят
и да поемат контрол върху ситуация-
та, защото сега има риск от хумани-
тарна криза, предупреждава Зузана.

Питър МЪРФИ

Новите съюзници срещу ИДИЛ пораждат нови заплахи
Арън СТЕЙН

След повече от година на
въздушни удари срещу
“Ислямска държава в Ирак и
Леванта” оглавяваната от
Америка въздушна война
отбелязва някои забележи-
телни победи. Ударите пома-
гат за опазване на иракския
кюрдски град Ербил от
бомбардировките на ИДИЛ,
съдействат за спасяване на
язидите от планината Синд-
жар в Ирак и позволяват на кюрдските бойци в
Сирия да напреднат на броени километри от
фактическата столица на ИДИЛ Ракка. Въпреки
това ИДИЛ продължава да е силна в областите
под неин контрол, дори завзема още територии в
райони като Палмира в Сирия и Рамади в Ирак.

Военният план на САЩ е подложен на критики
заради ограничителните му правила за ангажиране и
сравнително малкото въздушни удари. За мнозина това,
че ИДИЛ продължава да е силна, предполага нужда
от промяна - като изпращане на американски военни,
които да насочват въздушните удари, и повече достав-
ки на оръжия за централното иракско правителство и
регионалното правителство на Кюрдистан.

Но има и доста по-дълбок проблем: почти неограни-
ченото овластяване на въоръжените формирования,
които водят местната борба с ИДИЛ. Тези съюзници по

сметка в най-добрия случай са често неудобни. Те ос-
порват държавната власт в Ирак и в някои случаи имат
тревожни връзки с глобални джихадистки движения.

В Ирак водачите на шиитски милиции, биещи се
с ИДИЛ, имат връзки с Иран и бившия министър-
председател Нури ал Малики, а не със сегашния
премиер Хайдер ал Абади. При усилията за отвою-
ване на Рамади те действат, преследвайки различ-
ни цели от правителството, като открито заемат по-
зиция на противопоставяне към местното сунитско
население. В Иракски Кюрдистан кюрдските сили
пешмерга, които се бият с ИДИЛ, се съсредоточават
върху възвръщане на райони, завзети от групиров-
ката миналата година, и затвърждаване на контро-
ла в оспорвани с Багдад територии, което навежда
на мисълта, че ще има продължителен териториа-
лен конфликт, щом ИДИЛ бъде отблъсната.

В Сирия ситуацията се развива по сходен начин.
Най-ефективните партньори на САЩ на място - кюрд-
ските Сили за защита на народа (СЗН) - използват
американската въздушна мощ, за да затвърдят кон-
трола си върху територия от около 426 километра по
границата с Турция. СЗН са впечатляваща бойна сила,
но може вече да спрат да вършат работа като напа-
дателна сила. Тези сили не са добре приемани в рай-
оните с арабско мнозинство, а това предполага, че
сега те може да се съсредоточат върху защита на
своите фронтови линии, вместо да продължат
настъплението в голяма част от страната. Те също така
будят дълбоко недоверие у съседна Турция заради
връзките си с незаконната кюрдска организация ПКК,
която се бие с турската държава от 1984 година.

Самата Турция се съгласява със САЩ да позволи
въздушни удари срещу ИДИЛ от военновъздушната
база “Инджирлик”, както се предполага като прелю-
дия към по-голямо въздушно нападение в Северна
Сирия. Но под тази хармония има дисонанс. Анкара,
която смята свалянето на сирийския президент Ба-
шар ал Асад за основен национален интерес, се
съюзява с множество въоръжени формирования - от
националистически бойци, биещи се на страната на
Свободната сирийска армия, до вдъхновени от сала-
физма групи като “Ахрар аш Шам”, която действа в
тясно сътрудничество със сирийския клон на “Ал Кай-
да” “Джебхат ан Нусра”. Подобни връзки изключват
сътрудничество между “Ахрар” и САЩ, но изглежда,
че “Ахрар” се готви да играе важна роля в поддържа-
не на сигурността в свободна от ИДИЛ зона, каквато
Турция иска да създаде в Северна Сирия. “Ахрар”
също така е враждебно настроена към подкрепяни-
те от САЩ СЗН - двете бунтовнически организации
влязоха в сблъсък миналата година.

Това поражда изгледи ИДИЛ да бъде отблъсната,
а нейното място просто да бъде заето от взаимно
противопоставящи се недържавни играчи. Водената
от САЩ коалиция вероятно ще постигне още победи
срещу ИДИЛ, но рухването на държавния контрол в
Ирак и Сирия оставя семена за още насилие. ИДИЛ
навярно ще бъде обуздана и ще загуби контрола си
върху своите нови основни територии. Но при липсата
на сериозни усилия в подкрепа на правителства, при-
емливи за всички иракчани и сирийци, всяка стратегия
срещу ИДИЛ, включваща овластяване на воюващи
въоръжени формирования, крие големи опасности.
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 След три европейски
титли и три медала от
световни шампионати дой-
де и златото. Още ли си в
еуфория?

- Изключително съм ща-
стлива, че се радвам на вни-
манието на медиите и обще-
ството и предизвиквам при-
ятни емоции. Титлата е плод
на дългогодишен труд. Ус-
пехът е голям, като се има
предвид, че съм първата,
прекъснала канадската хе-
гемония. Начинът, по който
слушахме химна и развях-
ме българския флаг в Мила-
но над всички останали, ни
направи горди.

 Усещаше ли, че е до-
шло времето да победиш
Венсан-Лапоан, която неиз-
менно печелеше последни-
те четири световни шам-
пионата?

- Давала съм резултати
на тренировки, които инди-
кираха, че мога да я бия.
Много неща подсказваха.
Треньорът ми намери чети-
рилистна детелина, а с но-
мера, с който карах в Мила-
но - 140, спечелих и първия
си златен медал в атлетика-
та на 12-годишна възраст.
Когато си трениран и готов
да направиш нещо, тези
малки неща ти дават увере-
ност, психологическият фак-
тор е изключително важен.
Видя се, че съм по-силна от
нея психически, когато на
финала застанахме в съсед-
ни коридори, а тя завърши
четвърта.

 Смяташ ли, че този
старт ще тежи психоло-
гически на 23-годишната
канадка, която има 8 злат-
ни медала от 2010 г. на-
сам?

- Канада има много сери-
озна школа. Бивши състеза-
тели, които преди 40 г. са
ходили на стартове там, раз-
казват как са виждали още
тогава женско кану - едноме-
стно, двойка, четворка. Кога-
то се състезавах за първи
път на световно първенство с
нея, имаше зад гърба си 10
години гребане, нищо, че е 4
години по-малка от мен. За
да се задържи толкова дълго
на върха, значи е страхотен
състезател. Но показах, че
когато бъде натисната, може
да се поддаде. И аз залитнах
с нея в последните метри, но
се видя, че я надвих психо-
логически.

Имаше нещо много стран-
но - на всички състезания тя
ходеше със спусната коса, а
на това се бе вързала като
мен, което показва, че то-
тално се е сринала (смее се).

 Какви бяха първите
думи от родителите ти по
телефона след титлата?

 - “Ти, моме, си световна
шампионка, радваме се...”
Нещо такова... Все мили и
сърдечни думи.

 На кого си кръстена?
- На дядо ми Станил, кой-

то живее в Ихтиман. Много
си харесвам името.

 Изпитваш ли неудов-
летворение, че твоята
дисциплина все още не е
олимпийска?

СТАНИЛИЯ СТАМЕНОВА:

Детелина и щастлив номер
предвещаха титлата

Труден характер съм, имам качества да конкурирам
и най-добрите в каяка, убедена е световната шампионка

СТАНИЛИЯ СТАМЕНОВА е родена на 2 юни 1988 г.
в София. Като дете се занимава с лека атлетика, но
през 2009 г. спира заради скъсани връзки на глезена.
Започва тренировки в кануто под ръководството на
бронзовия медалист на 500 м двуместно кану от
Олимпийските игри в Москва 1980 Борислав Ананиев.
През 2013 г. той е заменен от Севдалин Илков, който
от миналата пролет поради семейни причини я оста-
вя в ръцете на двойния олимпийски шампион от
Барселона 1992 Николай Бухалов. Станилия е трикра-
тен европейски шампион от Загреб 2012, Бранденбург
2014 и Рачице, Чехия, 2015. На първенството през
2012 г. в Монтемор-у-Велю, Португалия, взима сребро-
то. Не пропусна да спечели медал и от последните
три световни шампионата - сребърен от Дуисбург
2013 и Москва 2014, и бронзов от Сегед 2011. На
23 август т.г. Станилия Стаменова донесе първата
световна титла на България в женското кану. На
шампионата в Милано възпитаничката на Николай
Бухалов сложи край на хегемонията на канадката
Лоранс Венсан-Лапоан, след като с 48,717 сек. спечели
златото на 200 м едноместно кану.

Интервю на
Мони ГЕОРГИЕВ

- Определено. Навиваха
ме 3 години да започна да
се занимавам с каяк, убеди
ме Весела Тренева, препо-
давател в НСА. След седми-
ца се появи едно момче от
Асеновград, Георги Бакър-
джиев-Манекена, настоящ
треньор на юношите. Гово-
реха, че моята дисциплина
200 м едноместно кану ще
стане олимпийска още в Лон-
дон. Но на световното
първенство в Познан през
2010 г. имаше силен страни-
чен вятър и момичетата от
африканските републики не
бяха добре подготвени, за-
ради което не успяха да вля-
зат хубаво в коридорите
преди финала. Имаше заба-
вяне на телевизионното вре-
ме и “Евроспорт” се възпро-
тиви това да бъде олимпий-
ска дисциплина.
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каякарки в света. Единстве-
но изоставам в техническо
отношение, но в техниката
бързо прихващам. Моите два
таланта са техниката и си-
лата, дори се чудят как мога
да тренирам и да се нато-
варвам толкова. Има вари-
ант да се опитам, но няма
такъв подвиг с едва година
подготовка да взема олим-
пийска квота в каяка.

 В предното ни интер-
вю заяви, че ако бе спече-
лила световната титла на
шампионата в Москва през
2014 г., Николай Бухалов е
щял да се откаже от тре-
ньорската дейност, но
именно липсата й го е ам-
бицирала. Сега ще продъл-
жите ли съвместната ра-
бота?

 - Той ще прецени.
Сбъдна това, което си бе
поставил като задача. Аз
съм благодарна за свърше-
ната работа. Не съм лек ха-
рактер и искам максимал-
ното от хората, които рабо-
тят с мен, заради това се
раждат определени конфлик-
ти. Но няма как да се върви
напред, ако не се изисква
най-доброто. Изпълнявам
всичко, което казва, макар
че винаги си слагам отгоре
по нещо.

 По колко часа на ден
тренираш?

- Кану-каякът е от най-
натоварващите спортове.
Като разход го оценяват
като  миньорския труд. Само
при колоезденето и кануто
се изразходват над 6000
калории на ден. Примерно,
10 км гребане за сутрешна
тренировка. След това изли-
заш от кануто и бягаш 6, 10,
15 км, отсечки правиш. Съби-
рат се около 5-6 часа трени-
ровки на ден. Повечето
състезатели загряват ди-
ректно на вода с 2 км гре-
бане, а аз първо правя щан-
ги. Отивам във фитнес зала-
та и правя 40 мин. упражне-
ния за сила. На тренировка

трябва да има конкурентни
лодки, но понеже тренирам
сама, г-н Бухалов кара ко-
лело успоредно на канала.

 Спазваш ли храните-
лен режим?

- Всичко може да ядеш,
то се гори. В атлетиката
имах проблем с килограми-
те. Много ме измъчваха,
защото бях скачачка и вме-
сто 58 кг трябваше да тежа
55, държаха ме на едно ки-
село мляко на ден. Сега ям
на корем, даже трудно
задържам нужното тегло.

 Какво тегло поддър-
жаш?

- В момента съм 70-71 кг.
Старая се да бъда поне 2-3
над тях, защото водата изи-
сква страшна сила и мус-
кулна маса - да теглиш и
лодката, и собствената те-
жест.

 Виждам, че се показ-
ва татуировка на дясната
ръка под лакътя...

- Олимпийският девиз
“Citius, altius, fortius” (“По-
силно, по-високо, по-бър-
зо”). Когато кацнах на лети-
щето в Милано, едно от по-
срещащите момичета ходе-
ше зад мен и ми каза “I love
your tattoo” (“Харесвам та-
туировката ти”). Направих я
след първия медал от све-
товно първенство през 2011
г. Още от седми клас харе-
свам тази сентенция, дори
съм си я рисувала на също-
то място с химикал. Когато
се контузих по-тежко, тряб-
ваше да се мотивирам, за
да се събера. И пак на ръка-
та си написах “45 секунди”.
Писах го, докато не ги на-
правих с кануто на трени-
ровка.

 Къде ще изкараш по-
чивката?

- Скоро няма да е. На 13
септември ми предстои тур-
нир с характер на шоупрог-
рама в Хамбург, 12 дни след
това е републиканското
първенство, евентуално по-
сле... Но, общо взето, се-
зонът приключи за мен, ре-
жимът вече няма да е тол-
кова строг.

 Остава ли време за
личен живот от тежките
тренировки?

- Обичам да се виждам с
приятели. Принципно съм
спокоен човек, но и авантю-
рист. Създавам си предиз-

викателства, примерно да
хвана колелото и да карам
100 км. Заради г-н Бухалов
станах постоянен гост на
един хотел в Пловдив. Теж-
ките тренировки изискват и
много сън, режимът е желе-
зен 10 месеца, през тях най-
много да ме видиш на кафе
в сряда или неделя следо-
бед, когато имам почивен
полуден.

 Знам, че караш маги-
стратура “Спорт за висо-
ки постижения” в НСА.
Завърши ли я?

- Не съм, тази година
мисля да се отдам повече
на образованието, защото
следващата е олимпийска и
съответно няма да имаме
световно първенство, само
европейско, програмата ще
бъде по-лека.

 Любими книги, фил-
ми, песни?

- Обичам да чета книги,
които ме обогатяват, научна
литература. Не съм от състе-
зателите, които само из-
пълняват, а от хората-твор-
ци. Ако не тръгва всичко от
мен, никога няма да го на-
правя, не съм просто изпъл-
нител. Затова идват и труд-
ностите с треньорите - дока-
то свикнат на контрола,
който налагам, и с въпроси-
те “Защо?”, “Как?”, “По какъв
начин?”...

Гледам много филми,
обичам да ходя на кино, но
напоследък американските
продукции станаха повече
ефекти, отколкото смисъл.
Обичам историческите лен-
ти - “Гладиатор”, “Последни-
ят самурай”... Музика - хаус
и черно, малко съм гангстер-
че (усмихва се).

 За финал една равно-
сметка: заслужават ли си
всичките лишения?

- Заслужават си. Ден след
медала ми се обади моята
учителката по физическо от
пети клас, което много ме
зарадва. Беше ми класна в
199-о ОУ “Св. Апостол Йоан
Богослов” в кв. “Левски Г”.
Намерила домашния ми те-
лефон, после ми прати съоб-
щение - нещо, което съм
написала тогава, как искам
да стана световен шампион
и хората да се гордеят с мен.
Има някои неща, които съм
си поставила като задачки в
живота, и ги гоня.

 Минавало ли ти е през
ума да смениш дисциплина-
та, за да участваш по-ско-
ро на олимпиада?

- Много неща са ми ми-
нали през главата. При всич-
ките ми треньори никой не
пожела да ме качи в каяка,
което е грешка, защото при-
тежавам качества, с които
да конкурирам най-добрите

Снимка БГНЕС
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Славата му дивна
като някой ек...
Кой и защо лиска настървено
масло в огъня на русофобията

ППППП

Продрум
ДИМОВ

овече от четвърт век
сме свидетели на една
недостойна политика,
насочена срещу Русия

в угода на чужди хищнически
интереси. В това отношение
управляващите ни се оказаха
безупречни в стремежа си да
лакейничат на безогледните
си повелители от Вашингтон
и Брюксел. Това се почувства
доста болезнено, за кой ли
път, от здравомислещите хора
у нас по време на тържества-
та на 22 август т.г., посветени
на 138-та годишнина от геро-
ичните сражения при отбра-
ната на Шипченския проход
от българските опълченци и
руските военни части.

През деня, въпреки лошо-
то дъждовно време, пред па-
метника на историческото
Орлово гнездо се стекоха
хиляди наши съотечествени-
ци, за да сведат чело пред
подвига на героите от Шип-
ченската епопея. За съжале-
ние, както се видя и от ре-
портажа на БНТ, днешната
управляваща върхушка не
удостои с каквото и да е
присъствие и уважение това
поклонение на историческия
връх, от който грейнаха
първите живителни лъчи на
изгряващата Свобода на Оте-

чеството ни. Това е

недопустимо прене-
брежение

към едно от най-великите
събития в националната ни
история. Сигурно хората от
големите кресла се страхуват
да кажат поне две добри
думи и за Русия. То ако беше
за Запада, на който те мани-
фестират неизменните си
верноподанически чувства.
Пък и този “добронамерен
Запад” има изключително го-
леми заслуги за нашето Ос-
вобождение. Те навярно от-
край време много ни обичат
и в разгара на решителните
боеве по време на Руско-тур-
ската война през август 1877
г. с британски кораби прево-
зиха многохилядната армия
на Сюлейман паша, за да
сломи час по-скоро съпроти-
вата на шипченските брани-
тели. За този “благороден
жест” на някогашната Бри-
танска империя да сте чува-
ли някой да говори днес?
Очевидно днешна официална
София няма куража да води
разговор на подобна тема.
Сега най-важната задача на
людете от върховете на
държавната йерархия е да се
внушава ден и нощ неуваже-
ние към Путинова Русия, коя-
то ни заплашвала и затова
трябва да предоставяме во-
енни бази на САЩ и да затя-
гаме обръча около нея, за да

покажем наистина своята

безрезервна
атлантическа

преданост

А това унизително поведе-
ние пролича определено
арогантно по време на офи-
циалното тържество и заря-
та, посветени на забележи-
телната годишнина и на 155-
годишнината от обявяването
на някогашния “Български
Манчестер” за град. Той на-
вярно бе-ше най-големият ни
текстилен център, но говори-
телят на БНТ г-н Горан Бла-
гоев и дума не обели за
безвъзвратно погребаната
индустрия на Габрово сега.
Господата сложиха, разбира
се, ударението на окъпаното
в неспирен дъжд тържество
върху Шипченската епопея.
За жалост, за кой ли път,
присъстващи военни, гражда-
ни и хиляди телевизионни
зрители бяхме заставени да
изпитаме огорчението от по-
редния натрапен урок по ру-
софобия.

Тонът за това “безукорно”
поведение даде доблестната
кметица на Габрово, г-жа Та-
тяна Христова. И за да ни убе-
ди колко е вярна на господа-
рите си от ГЕРБ, в словото си
не обели нито думичка за Ос-
вободителката от голямата
братска славянска страна. Не-
доумявам как може една мла-
да българка да сервилничи до
такава степен

в името на
кметския си стол

и да се самоотчужди от оно-
ва, което е неделима част от
националната ни душевност.

А какво да кажем за гос-
подин президента? Добре
подбрани изречения от сло-
вото на Росен Плевнелиев

дни наред се рекламираха по
БНТ, за да популяризират
неговата мъдрост на държа-
вен глава, който уж поставял
на най-високия пиедестал
“най-значимото и най-добро-
то” за България. И както и се
очакваше, президентът не
можа да се освободи от вну-
шения му слугинаж - навсякъ-
де и във всичко да пренебрег-
ва, жигосва и дискредитира
великата славянска страна.
Спомням си с какво настърве-

ние преди няколко години при
посещение в Америка, в град
Чикаго, пред хиляди наши
сънародници той се развика
и гневно обвини тоталитарния
режим, че някога искал да
прави България 16-а републи-
ка на СССР. Едва ли тези
нахъсани приказки са вълну-
вали хилядите българи, доб-
рали се чак отвъд Океана, за
да се спасяват от прелестите
на домораслата ни обърка-
на демокрация. Сигурен съм,
че те, милите, са очаквали с
нетърпение да чуят какво до-
бро правят “любимите” ни де-
мократи, за да им създадат
условия да се върнат отново
под родно небе. Уви, не се
случи това.

За жалост не се случи и в
тази дъждовна августовска
вечер. Президентът се вживя
в ролята отново на голям ис-

торик и се постара да

смачка най-брутално
историята

В интерес на истината, той
все пак спомена веднъж за
Руско-турската освободителна
война - нещо, което в предиш-
ни речи не правеше. Нашият
дълбок синовен поклон пред
беззаветната саможертва на
хилядите ни опълченци - но
никому не е позволено да ома-

ловажава решаващата роля
на руската армия и народ за
Освобождението ни. Не може
от най-високо място да се при-
низява и захвърля на истори-
ческото бунище един подвиг,
който няма аналог в света.

Да си призная, изпитах ис-
тинска гордост и дълбоко
удовлетворение, когато от ус-
тата на актьори започнаха да
отекват като салютни изстре-
ли имената на десетки руски
военачалници, солдати и
български опълченци, увеко-
вечили се завинаги с участие-
то си в Шипченската епопея. И
съвсем естествено е този низ
от достойни имена да се води
от Царя Освободител Алек-
сандър II и неговият брат ген.
Николай Николаевич - главно-
командващ армията освободи-
телка. Явно това беше дело на
добронамерения сценарист.

В този момент Горан Бла-
гоев реши да обогати най-
новия урок по русофобия и на
всеослушание ги обвини в
некадърност, като се опита
да припомни груби грешки на
Царя Освободител и на брат
му с идеята, че едва ли те
двамата заслужават подобна
почит. Едва ли здравият ра-
зум може да приеме за нор-
мално нетактичното и неко-
ректно поведение на този
дългогодишен служител на
БНТ. Неговата тенденциозна
реплика хвърли допълнител-
но неприятна

политическа сянка
върху тържеството

В същото време г-н Благо-
ев, в качеството си на главен
отразител на събитието, не
сметна за нужно да запознае
присъстващи и зрители какви
официални лица са удостоили с
участието си тази важна исто-
рическа дата. От неговия мик-
рофон не прозвучаха имената
на присъстващи руски диплома-
ти. И това не се прави за пръв
път. Крайно време е господата,
застанали на държавното кор-
мило, да се освестят най-сетне
и да не вървят против история-
та, която постоянно ни учи как
да ценим истинските си нацио-
нални стойности. Намирам за
недопустимо безумие, че у нас
в момента се разиграва най-
голямото военно-десантно
учение на НАТО след Втората
световна война. Този акт стря-
ска хиляди наши сънародни-
ци, които ясно и болезнено
съзнават, че т.нар. учения са
насочени открито срещу осво-
бодителката ни. Каква черна
неблагодарност! Днес Бълга-
рия се нуждае от управленска
мъдрост, искрена обич и
възрожденска загриженост, а
не от раболепие, безгръбна-
чие и престъпна русофобия.
Тя расте като опасно раково
образувание върху здравия
организъм на българската
народопсихология.
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Датата

29

Родни дяволета

ИНА
МИХАЙЛОВА

Предизборен цирк

МАЯ
ЙОВАНОВСКА

587 Г. ПР.Н.Е. - РАЗРУШЕН Е СОЛОМОНО-
ВИЯТ ХРАМ.

Храмът бил за-
вършен през Х
в.пр.Хр. и разру-
шен от вавилон-
ците, предвож-
дани от Навухо-
доносор II. Пре-
ди смъртта си
цар Давид, ба-
ща на Соломон,
събрал голямо
количество материали за построяването на хра-
ма на хълма Мория. В Библията се разказва как
Соломон, цар на тогава единственото Израелско
царство, в началото на царуването си подготвил
материали за строежа, за да изпълни идеите на
баща си. Той дори сключил договор с царя на
Тир - Хирам I, за доставка. След това с помощта
на майстор Хирам Абиф построил великолепна
сграда. На специално място в храма - Светая
Светих, бил положен Ковчегът на завета.

1632 - РАЖДА СЕ ДЖОН
ЛОК, АНГЛИЙСКИ ФИ-
ЛОСОФ (УМИРА 1704

Г.). Автор на емпирическа-
та теория на познанието.
Един от основателите на
либерализма. Социално-
политическата му концеп-
ция се базира върху есте-
ственото право и теорията за
обществения договор. Смята
се за основоположник на асо-
циативната психология. Негово убеждение е,
че човешкото знание произтича от опита.

1915 - РАЖДА СЕ ИНГРИД БЕРГМАН,
ШВЕДСКА КИНОАКТРИСА (УМИРА 1982

Г.). Носителка на три “Ос-
кар”-а. Класирана е на
четвърто място сред най-
добрите актриси и на 19-
о място в класацията за
100-те най-красиви жени
за всички времена. Ней-
ният втори съпруг е изве-
стният италиански кино-
режисьор Роберто Росе-
лини. Това, което я отли-
чава от колежките й в
Холивуд в началото на ка-
риерата й, е, че не си сменя името, не се под-
лага на никакви процедури за разкрасяване и
е една от най-високите актриси.

1942 - УМИРА ДАНАИЛ
НИКОЛАЕВ, БЪЛГАР-
СКИ ГЕНЕРАЛ (Р. 1852

Г.). Участник в Сръбско-
турската и Руско-турска-
та война (1877-1878). Ко-
мандир на рота в Българ-
ското опълчение. Отлича-
ва се в боевете на Шип-
ка и Шейново. Участва в
Съединението на Княже-
ство България с Източна
Румелия и Сръбско-
българската война. Вое-
нен министър в навечери-
ето на Балканските войни. Първият офицер, по-
лучил най-високото звание в Българската ар-
мия - генерал от пехотата. Известен като “патри-
арха на българската войска”.

1999 - В ДОНЕЦК Е ОТКРИТА СТАТУЯ НА
СЕРГЕЙ БУБКА. Висо-

кият 3,5 м паметник пред-
ставлява бронзова скулп-
тура в пълен ръст на спор-
тиста, който се подготвя
за овчарски скок. Поста-
ментът, на който е поста-
вена скулптурата, е висок
6 м и 15 см - рекордната
височина в света, преодо-
ляна от Бубка в залата в
Донецк през 1993 г. Най-
успешният състезател в
овчарския скок е 6-кратен
световен шампион, олим-
пийски шампион от Сеул
1988-а. Бубка подобрява
световния рекорд 35 пъти
и прави 43 скока над 6 м.

Предизборно-клиен-
телисткият цирк, който
разиграха управляващи-
те с ударните проверки
по бензиностанциите,
с главно действащо
лице премиерът Бори-
сов, представи поред-
ния етюд от съшитата с
бели конци, но затова
пък изключително “ус-
пешна” акция. Вчера
икономическият ми-
нистър Божидар Лукар-
ски, който стои доста
нелепо дори в абсурдна
държава като нашата,
повтори вече известно-
то, че нарушенията по
бензиностанциите са

под 1%. От този под 1%
60 на сто са за количе-
ството отчитано гориво,
а 40 на сто - за наруше-
ни пломби по разходо-
мерите. И още - че от
взети близо 1000 проби
само 7% са показали
нарушения в качеството
на горивата.

И ако това не е ус-
пешна акция, здраве му
кажи. Защото управля-
ващите, противно на по-
стоянните безобразия, с
които родният потреби-
тел се сблъсква всекид-
невно, успяха да дока-
жат, при това докумен-
тирано, колко малко на-
рушения се вършат с
горивата.

Какво постига Бори-
сов? Ползите му са в две
посоки. Едната е, че като
наду тръбата, всъщност
той подаде сигнал на
бензиностанциите да се
турят у ред. Защо не на-
правиха изненадваща
акция? То е като преди
изпита да ти кажат на кой
въпрос ще отговаряш... И

така, освен че Борисов
направи реклама на бен-
зиностанциите, си осигу-
ри и корпоративно лоби
за предстоящите избори.
А най-вероятно и тлъсто
кранче за пари.

Другото, което той
иска да постигне, като
вдигна медийна пушил-
ка, заигравайки върху
болната струна на по-
требителите, е отново
да се опита да си осигу-
ри повече избиратели
за октомври. Щото, ви-
дите ли, той мисли за
хората. Смешно е и
дано по-малко шарани
се хванат на тази въди-
ца. Достатъчно е хората
да са чули изявлението
от транспортния бранш,
че фирмите масово
пълнят резервоарите си
в чужбина, защото е по-
евтино и качествено.

От телевизора Бори-
сов, че и неговият подо-
печен “Ало, Ваньо”, кой-
то ръководи митниците,
хвърлиха подозрения за
картел при цените на

горивата. Борисов дори
без малко да се изпусне
да разпореди на КЗК
проверка, но се мина
само с препоръка. Ина-
че подхвърлената топка
към антимонополната
комисия се спихна. Очак-
вано. Заради липсата на
достъп до данни от НАП
и митниците КЗК не мо-
жела да направи анализ
на пазара на горивата.
Колко удобно.

Колкото до Лукар-
ски, който е креатура на
Реформаторския блок,
явно Борисов толкова
се е възрадвал на ре-
зултата от предизбор-
ния цирк, че даже бла-
говоли да подхвърли на
коалиционния си парт-
ньор някоя и друга тро-
ха, изпаднала от “бляс-
кавия” имидж на ГЕРБ.

Иначе заявките за
постоянни проверки и
десеторно по-големи
глоби за нарушения
при търговията с гори-
ва са поредното шмен-
ти капели.
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Винаги сме знаели,
че има нещо гнило в
Дания, но чак толкова...
Милите хорица! Шокира-
ни са от факта, че в стра-
ната им били извършени
данъчни измами за 830
млн. евро за три години.
Как можело да се случи,
кой го бил допуснал! Тра-
гедия. Датска при това.
Равностойна на душев-
ното безпокойство и
ужас, което изпитва дат-
чанин, попаднал в наша
родна панелка, от чието
междуетажно простран-
ство ката ден изчезват я
саксии с индрише, я чех-
ли с мъниста, я перила от
ковано желязо...

Искаме да разберем

шокиращата драма на
датския финансов ми-
нистър, но ни е трудно
да я сравним с нашия
ужас от голямото грабе-
не, останало безнака-
зано като най-срамното
петно в новата ни исто-
рия. Почти сме склонни
да се усмихнем на дат-
ския парадокс, ако ня-
махме родни лупинги.
Като този с приватиза-
цията например - най-
порочната и неуспешна
в цяла Европа. Все още
експертите не могат да
съберат ножицата на
загубите от неизгодни
договори, завишени це-
ни на търговете, непла-
тени данъци, акцизи,
измамно източен ДДС
и пр. Според едни са
50 млрд., според други
200 млрд. лв. Да не ро-
буваме на детайлите.
За 20 години привати-
зация по думите на
един бивш финансов
министър (Симеон Дян-
ков) държавата е спе-
челила 7,4 млрд. лв., а
е разпродала активи за
10 пъти повече.

Имаме блестящи при-
мери, от които датският
министър на финансите
не просто ще изпадне в
шок, а ще колабира.
Само четири обогатител-
ни комбината (“Асарел-
Медет”, “Елаците”, в Че-
лопеч и този в Пирдоп)
на обща стойност 5 млрд.
долара бяха “подарени”
при приватизацията за 5
млн. долара - 1000 пъти
по-малко. Да не говорим
за продукцията за десет-
ки милиарди в складове-
те им. А за грабежа на
подземните ни богатства,
продължаващи и до
днес, дума не отваряме.
Цели комбинати, авио-
компания, летища, заво-
ди, фабрики, селски сто-
панства, агрокомплекси
бяха харизани за жълти
стотинки.

Само за времето от
2008 до 2012 г. по офи-
циални данни от НАП са
източени 12,4 млрд. лв. от
ДДС и никой не изпадна
в шок. А сагата продъл-
жава - само от точене на
ДДС чрез офшорки загу-
бите на държавата възли-

зат на 900 млн. лв. годиш-
но. Колко дела се точат с
години за милиони при-
своени средства от евро-
пейски и държавни фон-
дове, дори прокуратура-
та вече не знае. Отново и
отново тръгват и се
възобновяват дело след
дело. Присъдите - мижа-
ви или мержелеещи се
на хоризонта. Топят се с
годините отдалечаване
от далаверите - почти със
същите темпове, с които
дъждове стопиха тонове
захар за милиони, реек-
спортирана контрабанд-
но преди години. Е, от
това на датчаните може
и да им призлее. Поне
толкова, колкото на нас
от картели, обръчи с
фирми, чадъросани биз-
несмени, грижливо дун-
дуркани от държавата
монополи и покровител-
ствани олигарси.

У нас обаче има нещо
по-гнило от Дания. Там
току-виж се оказало, че
част от виновните са
чужденци. А ний си зна-
ем дяволетата и пак им
търпим гнилотията.
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НАРОДЕН КАЛЕНДАР

НАЧАЛО
НА ЕСЕННОТО
ЗАСЯВАНЕ

То е започвало в много
райони на България на 1 сеп-
тември. Обредите за този тру-
дов празник са забравени. Ще
посоча само, че са извършва-
ни както на нивата, така и в
дома на орача: изваждане на
семето за посев, обреден
хляб за сеяча, малко кравай-
че за рогата на воловете, за-
пазено от Бъдни вечер, варе-
но пиле... Някъде са колели
петела над семето, за да из-
тече кръвта му върху зърното,
другаде - на ярема между
воловете, за да може кръвта
да ороси нивата.

Началото на есенната се-
итба е било свързано
задължително с очистването
- сеячът и стопанката му в
деня на сеитбата се облича-
ли с чисти бели ризи и се
закичвали със зелени китки.
Сеячът ставал рано, стигал на
нивата преди появата на
слънцето. Прокарвал няколко
бразди и засявал първата,
преди да го огрее слънцето.

Вяра, Надежда, Любов
и майка им София
Обредите на много места са вече забравени,
но е дошло време да възродим Празника
на земята като Ден на механизатора

Кирил МОМЧИЛОВ

1 септември - Преп. Симеон Стълпник.
Начало на Църковната нова година

8 септември - Рождество
на Пресвета Богородица

14 септември - Въздвижение
на Св. Кръст Господен. Кръстовден

17 септември - Св. мчци София,
Вяра, Надежда и Любов

Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

После търкулвал обредния
хляб в нея с надеждата, че
питата ще се обърне с лице
към слънцето - да е плодо-
родна нивата!

В есето “Празникът на зе-
мята” писателят Константин
Петканов (1891-1952) обясня-
ва: “... българинът се е офор-
мил като човешки тип чрез
непрекъснато общуване със
земята”. Затова не е случай-
ност, дето българинът имаше
до края на първата половина
на ХХ век свой празник, който
символизира началото на
есенното засяване. На тоя ден
се благославя трудът, който
ще накара земята да оплоди
зърното и ще затвърди нрав-
ствените устои на човешката
личност. Празникът е симво-
лизирал началото на живота
и същината на творческия дух.

“Ако не сееш,
няма да жънеш.”
“Злото от труд
се плаши.”
“Земята взема и дава.”
“Земята е от Бога,
трудът - от човека.”

Не е ли сеитбата началото
на живота, надеждата на све-
та? - пита се писателят и
продължава: “... побеждава
истински само този, който
работи земята”. Нищо че сам
наричал труда си черен,
орачът не се разделял с него
и казвал: “По-добре дваж да
умра на къра, отколкото
веднъж вкъщи!”

В официално действащия
български църковен право-
славен календар денят на
преп. Симеон Стълпник е от-
белязан като “Начало на
Църковната нова година”.
Този ден се смята за един от
най-големите есенни празни-
ци на плодородието, а све-
тецът - за покровител на зе-
меделския труд.

Есенната сеитба започва-
ла по различно време в раз-
личните краища на България
- на 1 или на 14 септември. В
Странджанския край на
Кръстовден отбелязвали на-
чалото на сеитбата.

Българинът не разглежда
земята като нещо отделно от
човека. Тя е прекрасна, аро-
матна, приветлива, скръбна и
радостна, когато човекът об-
щува с нея. Питам се не е ли
дошло време да възродим
отново празника на земята в
бита на днешния българин?
Този празник следва не само
да ни напомня, че времето за
сеитба е настъпило, а че е
дошло времето за обновление
на душата чрез труда. Почи-
тайки началото на есенното
засяване, ние ще благославя-
ме труда и ще освещаваме
народната нравственост.

Пресветата Дева Мария се родила в галилейския
град Назарет от праведните Йоаким и Анна

ванадесетте първи дни на септември определят
времето за 12-те месеца от годината, като се
започне от януари: каквото е времето на 1 сеп-
тември, такова ще е през януари...
Сух септември, мокър октомври орача разсмива,
а лозаря разплаква. (Сливенско)
Когато бухалът буха вечерно време през септем-
ври, догде падне сняг, на зло време е. (Ловешко)

МЕТЕОРОЛОГИЯ

ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗА ВРЕМЕТО

Д

Êîéòî íå
ñåå, íå âåå.

Çúðíî ïî
çúðíî -
ñàðàé.

Îò îðàíüå
òåæêî, áåç
îðàíüå
ïî-òåæêî.

Êàêâîòî
ñåÿë -
òàêâîç
ùå æúíå.

ПОСЛОВИЦИ
И ПОГОВОРКИ

¬ —ÓÙËÈÒÍËˇ ‡ıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÏÛÁÂÈ Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ ÒÂ Ô‡ÁË Â‰Ì‡
Ì‡‰„Ó·Ì‡ ÔÎÓ˜‡ Ì‡ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ú‡ÍËÂˆ, Ì‡ÏÂÂÌ‡ ÔË ‡ÁÍÓÔÍË ËÁ
ÁÂÏËÚÂ ·˙Î„‡ÒÍË. Õ‡ ÌÂˇ Â ËÁÓ·‡ÁÂÌ‡ ÒˆÂÌ‡ Ì‡ Ó‡Ì: ‰‚‡ ‚ÓÎ‡
‚ÔÂ„Ì‡ÚË ‚ ‡ÎÓ.

«‡ Í‡Í‚Ó ÌË „Ó‚ÓË ÚÓÁË ÒÚ‡Ó‰‡‚ÂÌ Ô‡ÏÂÚÌËÍ?
ÕˇÏ‡ ÒÔÓ, ˜Â Ú‡ÍËÂˆ˙Ú Â ·ËÎ Ò‚˙Á‡Ì ‰Ó „Ó· Ò ‡ÎÓÚÓ Ë

‰Ó·ËÚ˙Í‡, Ò ÍÓËÚÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡Î ÁÂÏˇÚ‡. Õ‡‚ˇÌÓ ˘Â Â ·ËÎ ÏÌÓ„Ó
‰Ó·˙ Ó‡˜, Ì‡È-‰Ó·ËˇÚ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË Ó‡˜Ë, Á‡ ‰‡ ÏÛ ËÁ‰Ë„Ì‡Ú Ú‡Í˙‚
Ô‡ÏÂÚÌËÍ - ÔËÁÌ‡ÚÂÎÌÓÒÚ Í˙Ï Ó‡˜‡, ÍÓÈÚÓ ı‡ÌÂÎ ÔÂÁ ıËÎˇ‰Ó-
ÎÂÚËˇÚ‡ ıÓ‡Ú‡ ÔÓ Ì‡¯ËÚÂ ÁÂÏË.

» ‡ÍÓ ·˙‰Â ‚˙ÁÓ‰ÂÌ ƒÂÌˇÚ Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡ (1 ËÎË 14 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë),
Í‡ÍÚÓ ÒÔÓÏÂÌ‡ı ÔÓ-„ÓÂ, ÏÓÊÂ ·Ë ÚÓÈ ‰‡ ·˙‰Â ƒÂÌ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁ‡ÚÓ‡,
ÍÓÈÚÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ ÁÂÏˇÚ‡ Ò Ì‡È-ÏÓ‰ÂÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡, Á‡˘ÓÚÓ ·Î‡„Ó‰‡-
ÂÌËÂ Ì‡ ‡ÏËˇÚ‡ ÓÚ ÏÂı‡ÌËÁ‡ÚÓË ‚ÒÂ Ó˘Â ·˙Î„‡ËÌ˙Ú ÒÂ ÔÂı‡Ì-
‚‡ Ò ·˙Î„‡ÒÍ‡ Ô¯ÂÌËˆ‡, Ì‡ÎË?

Мисли за една надгробна плоча

Ìîìúêúò îðà÷:
Êàëíà êîïðàëÿ íà ñòðÿõà âèñè.
Ãîëÿìà íèâà, ÷åñòîì êóïíè.
Ìúíè÷êà íèâà, ÷åñòîì êðúñòöè.

ПРИПЕВКИ
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ННека заглавието не звучи
подвеждащо. Препратката към
едноименния филм, разказващ
драматичната история на Пу И -
последния китайски император,
е напълно случайна.

В миналото са съществували
много могъщи империи в различ-
ни периоди - Османската импе-
рия, Персийската, Римската, Мон-
голската, Британската, Руската,
Френската и още, и още. Може
би не всички знаят - и Българска-
та! При хан Крум, при цар Симе-
он, при цар Иван Асен II Бълга-
рия е била могъща империя с
територия от почти 500 000 кв.
км. При хан Крум западната гра-
ница на Българската империя
стигала до днешна Франция! А
кой не е чувал за Октавиан,
Нерон, Чингис хан, Наполеон,
Петър Велики и още, и още.

Една пета от цялата площ на
земята са заемали някои от най-
големите империи в историята.
Днес последната държава в све-
та, която е съхранила импера-
торската титла, е Япония. Стра-
ната на изгряващото слънце е
конституционна монархия, чийто
държавен глава е император.
Неговата власт е ограничена,

той е “символ на държавата и
единството на народа”, както
гласи Член 1 от конституцията.
До приемането на настоящата
японска конституция през 1947
г., след края на Втората светов-
на война, императорът е имал
основна роля в развитието на
страната. Оттогава правата му са
доста ограничени и той е лишен
от политическа власт.

Именно след капитулацията

на страната през Втората све-
товна война император Хирохи-
то се отказва от божествения си
статут, както и от пряката си
политическа власт. Днес япон-
ският император има официални
задължения, които включват при-
емането на чуждестранни висо-
копоставени лица, свикване на
Диета (парламента) и официал-
ното назначаване на министър-
председателя след избирането
му от Диетата.

Забележително е, че япон-
ската императорска династия
никога не е била прекъсвана.
Настоящият император Акихито
е пряк наследник на първия им-
ператор Дзимму, който е осно-
вал Япония през 711 г. пр.н.е.
Според шинтоизма - традицион-
на японска религия, датираща от
древността - Дзимму е смятан за
правнук на богинята на Слънце-
то Аматерасу Омиками, която пък
се явява главната богиня в пан-
теона на шинтоизма. Самият ос-
новател и легендарен владетел
на Япония пък е второто най-
висше божество.

Япония е най-старата монар-

хия в света и съществува вече 26
века. Император Акихито е 125-
ият наследник на Трона на хри-
зантемата.

Легендата за
хризантемата

Хризантемата се е превърна-
ла в символ на Япония, присъ-
ства на императорския печат и е
гербът на страната. Хризантема-
та е изобразена на монетите и
на висшия японски орден - Ор-
ден на хризантемата. Пак от цве-
тето идва и наименованието -
Тронът на хризантемата.

Легенда разказва за появата
на свещения символ на японски-
те императори. В древни време-
на Китай бил управляван от
могъщ и жесток император, кой-
то обаче се ужасявал от старост-
та. Главният лекар на империята
му разкрил, че еликсир на мла-
достта може да бъде приготвен
само от едни чудни цветя - хри-
зантеми, които растели на изток,
на далечни острови. Имало оба-
че едно условие - единствено чо-
век с чисто сърце и невинна
душа можел да открие и да
откъсне цветето. Императорът
пратил на островите 300 млади
и невинни юноши и девойки, за
да намерят цветето. Очаровани
от природата, те не се върнали
при жестокия си господар и ос-
новали на островите нова държа-
ва - Япония.

Днес хризантемата е любимо
цвете на японците. В по-ранни
времена тя се е смятала за све-
щена и само членовете на импе-
раторското семейство са може-
ли да я носят върху дрехите си.

Японското название на цве-
тето - кику, означава слънце.

Тронът - запазен
само за мъже

Според конституцията от
1947 г. на Трона на хризантема-
та могат да се възкачват само
мъже, произхождащи от импера-
торския двор. В многовековната
история на империята на импе-
раторския престол са седели 8
жени, като две от тях са управля-
вали Япония по два пъти. Първа-
та е императрица Суйко (592-
628 г.). Последната е императ-
рица Го-Сакурамаши. През 1771
г. тя абдикира от престола в пол-
за на свой племенник. Интерес-

Aкo ce cтpaxyвaш, нe гo пpaви. Aкo щe
гo пpaвиш, нe ce cтpaxyвaй. Такава е
една от максимите на Чингис хан -
силният и всемирен господар, владете-
лят-океан, най-великият завоевател в
човешката история. Легендите гласят, че
предци на момчето Темуджин са сивият
вълк и самката на белия елен. Той се
ражда през 1162 г. някъде по днешната
руско-монголска граница на брега на
река Онон. Баща му е един от основате-
лите на първата монголска държава.
След разпада й той е отровен.
Към 1189 г. младият вожд Темуджин
започва да играе значителна роля в
племенните войни и постепенно се
утвърждава като едноличен лидер. В
1202 г. той разгромява вечните врагове
на монголите - татарите, и ги подлага на
пълно изтребление. През 1205 г. синът
на Есугей вече е неоспорим господар на
страната, а в 1206 г. събранието на
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но е, че нито една от осемте им-
ператрици в историята на монар-
хията не е оставяла трона в ръце-
те на сина си.

В края на 2001 г. се разрази
полемика относно възможността
тронът да бъде наследен от
жена. В продължение на 40 го-
дини - от раждането на принц
Акишино през 1965 г., който е
втори син на настоящия импера-
тор Акихито, в императорското
семейство не се бе раждало
момче. Това породи още по-за-
силени дискусии за възможност-

СИНИЯТ ВЪЛК -
ВСЕМИРНИЯТ ГОСПОДАР

та Тронът на хризантемата да
бъде заеман и от жени.

Впоследствие се възцари
спокойствие - поне временно,
след като през 2006 г. в импера-
торския род се появи момче -
принц Хисакито. А година по-
късно министър-председателят
на Япония Шиндзо Абе реши да
отхвърли предложението на пра-
вителствената комисия за допус-
кане жени да заемат японския
трон.

Акихито - по-близо
до японския народ

Настоящият японски импера-
тор Акихито официално се
възкачва на престола на 12 но-
ември 1990 г. С встъпването си
императорът полага усилия да
приближи императорското се-
мейство до японския народ. Пра-
ви посещения във всички 47 пре-
фектури на Япония, както и в 18
чужди държави.

Акихито е най-големият син и
четвърто дете на император
Шова (Хирохито) и императрица
Коджун (Нагако). Още на три
години е отделен от родителите
си и получава образование от
частни учители. Като дете полу-
чава титлата принц Цугу. По вре-
ме на американските бомбарди-
ровки над Токио през март 1945
г. Акихито и по-малкият му брат
принц Масахито са евакуирани
от града. За кратко Акихито учи
в Департамента по политически
науки в Университета Гакушуин,
въпреки че не е получавал об-
разователна степен оттам.

През април 1959 г. Акихито
се жени за Мичико Шода, която
е първата жена без благородни-
ческа титла, която сключва брак
с член на японското император-
ско семейство. Мичико е дъщеря

Император Акихито
и съпругата му

първенците, великият
курултай, го обявява
за върховен хан.
И тогава започват
великите завоевател-
ни походи.
Чингис обаче не
успява да види
завършеното си
дело, тъй като на 25
август 1227 г. умира.
В продължение на 70 години завоевани-
ята му са продължени от наследниците
му. Но преди смъртта си Чингис хан
вече е поставил основите на една
огромна империя. При своя разцвет
Монголската империя включва големи
части от днешните Китай, Монголия,
Русия, Корея, Азербайджан, Армения,
Грузия, Сирия, Турция, Ирак, Иран,
Казахстан, Киргизстан, Узбекистан,
Таджикистан, Афганистан, Туркменистан,

Пакистан, Палестина, Кувейт.
През 1368 г. династията Юан, основана
от Кублай, изгубва властта. Около век
след смъртта на Чингис хан Монголската
империя се разпада.
Твърди се, че волжките българи са
единствените, успели да победят армии-
те на Чингис хан. Според някои истори-
ци именно т.нар. “Овча битка” е спасила
тогавашната Русия от унищожението на
монголите.

За първата в света монар-
хия се смята Асирия, или
Неоасирийската империя.
Римляните я приемат за
първата световна империя
и далечна предшественица
на тяхната собствена
империя. Древната държа-
ва възникнала в края на X
век преди новата ера на
територията на географска-
та област Месопотамия -
днешен Ирак. Своя раз-
цвет империята достига
през VIII век пр.н.е., когато
териториите, попадащи под
нейния контрол, се разпро-
стират от Персийския залив
в Близкия изток до Среди-
земно море. През 612 г.
пр.н.е. обединените сили на
вавилонците и техните
съюзници слагат край на
съществуването на могъ-
щата империя, завладявай-
ки столицата Ниневия
(днешен Мосул).

Първата
в света

Император
Хирохито

Статуя на Чингис хан
пред парламента

в монголската
столица

Улан Батор



ÅÂÐÎÏÀ

СЪБОТА 29 АВГУСТ 2015

www.duma.bg 1 51 51 51 51 5

с контактите й с тютюне-
вата индустрия при търгов-
ските преговори на ЕС с
Япония и със САЩ. Във
всичките четири докумен-
та, представящи корес-
понденция и протоколи от
срещи с тютюневи лобис-
ти, почти цялото съдържа-
ние е затъмнено, включи-
телно имената на лобис-
тите и участвалите пред-
ставители на ЕК. В писмо
от 14 страници от “Бри-
тиш Американ Табако”
например по-малко от 5
процента от текста е ви-
дим - само няколко
встъпителни изречения и
заключителни бележки. В
резюме от една страница
на среща с представите-
ли на тютюневия гигант
“Филип Морис” дори е
заличена датата на сре-
щата и не се споменава
кои търговски споразу-
мения са били обсъдени.
А ЕК описва предоставе-
ните документи като “ча-
стичен достъп”.

Документите са пре-
доставени от Катрин Дей
- генерален секретар на
Европейската комисия,
по искане на “Обсервато-
рия Корпоративна Евро-
па” (CEO) от март 2015 г.
по реда за достъп до
информация. В предишен
отговор ЕК е предостави-
ла 2 документа, но е от-
казала достъп до други 4.
От CEO са обжалвали
решението, настоявайки
ЕК да предостави пълен
достъп до тези докумен-
ти. Активистите са предо-
ставили подробна аргу-
ментация за ясно надде-
ляващ обществен инте-
рес от разкриването на
документите. Оповестява-
нето на документите е

ход, който оставя на герман-
ските провинции сами да ре-
шават за прилагането на за-
браната.

Новите европейски правила
позволяват на страните инди-
видуално да отказват отглеж-
дането на разрешени от ЕС ГМО
продукти и Германия е решила
да се възползва от това.

Широко разпространените в
Америка и Азия ГМО култури
предизвикват различни мнения
в Европа. Великобритания е
сред тези, които ги подкрепят,
а Франция и Германия са сред
противниците.

Според новите правила
страните членки трябва да
информират ЕК до 3 октомври
2015 г. за отказа си да култи-
вират одобрените от ЕС ГМО
видове.

В началото на годината
Европейският парламент одоб-
ри законодателство, което ще
позволява на правителствата
на държавите членки да забра-
няват или ограничават отглеж-
дането на ГМО организми на
териториите си, дори и съот-
ветните организми да са отори-
зирани на европейско ниво.

Германия забранява ГМО

ската комисия, че Германия ще
се възползва от новото зако-
нодателство. Той е поискал до
11 септември тяхното мнение
дали ще се възползват от
възможността за забраната
дори на одобрените от ЕС ви-
дове.

Тази стъпка е последствие
от натиска, който 5 от провин-
циалните правителства оказа-
ха, за национална забрана за
ГМО вместо настоящия под-

Страницата подготви
Кристиела СИМЕОНОВА

Предложението беше не-
формално одобрено от ЕП и от
Съвета на министрите през
декември. За първи път новото
законодателство беше предло-
жено през 2010 г., но законо-
дателната процедура беше бло-
кирана в продължение на чети-
ри години заради несъгласие
между държавите членки, кои-
то защитават и тези, които се
противопоставят на ГМО. През
юли 2010 г. Европейската ко-
мисия предложи на национал-
ните правителства да налагат
забрана за ГМО. В ЕС само
една ГМО култура е одобрена
за отглеждане с търговска цел
- ГМО царевица на “Монсанто”
MON 810. Предложението, кое-
то беше подкрепено от 28-те
страни членки на околната
среда, дава “пълната отговор-
ност” на страните за отглежда-
нето на ГМО на тяхна терито-
рия. На практика за първи път
ЕС позволи на страните да се
откажат от системата за одо-
брение в цяла Европа. Според
досегашния режим в ЕС всяка
отделна ГМО култура се из-
следва от европейска агенция,
която оценява дали тя пред-

ставлява риск за околната
среда и здравето на потребите-
лите, преди да бъде допусната
на пазара.

Неотдавна шотландското
правителство също обяви пла-
новете си за забрана на от-
глеждането на ГМО. Решение-
то обаче може да се окаже
повод за конфликт с консерва-
тивното правителство на Дей-
вид Камерън в Лондон, комен-
тира EurActiv.

В същото време британско-
то правителство даде сигнали,
че планира да разреши отглеж-
дането на ГМО царевица във
Великобритания. Агробизнесът,
научни организации и Нацио-
налният съюз на фермерите
подкрепиха намеренията на
правителството на фона на
съпротива от страна на потре-
бителите и природозащитни
групи.

Въпросът за ГМО е едно от
основните притеснения относ-
но планираното Трансатланти-
ческо партньорство за търго-
вия и инвестиции (ТТИП).

насърчават включването
на спорния механизъм за
защита на инвеститорите
в нови търговски спора-
зумения.

От CEO настояват, че
ЕК трябва да предостави
пълна прозрачност за
своите контакти  с пред-
ставители на тютюневата
индустрия, позовавайки
се не само на европей-
ския закон за достъп до
информация (Regulation
1049/2001), но и заради
задълженията за подоб-
ряване на прозрачността,
залегнали в рамковата
конвенция за контрол над
тютюневите изделия на
Световната здравна ор-
ганизация. Според нея

Действията говорят
повече от думите
ЕК отказва достъп до документи, касаещи преговори с тютюневата индустрия

необходимо, за да “се
даде възможност на граж-
даните да упражнят кон-
трол върху взаимоотно-
шенията между Департа-
мента по търговия на ЕК
и тютюневата индустрия”
и “да се даде възможност
на обществеността да
оцени дали планираните
споразумения представ-
ляват риск за политиките
за контрол на тютюнопу-
шенето”. От CEO подчер-
тават, че прозрачността
около тези документи е
необходима да се знае
дали европейските прего-
варящи се опитват да
влияят на контрола на
тютюневите изделия в
други страни и дали

правителствата трябва да
ограничат до минимум
контактите в тютюневата
индустрия.

В своето писмо Кат-
рин Дей отхвърля тези ар-
гументи с твърдението, че
“общественият интерес
към прозрачност не над-
делява нито над общест-
вения интерес с оглед на
защитата на международ-
ните отношения и проце-
са на вземане на реше-
ния на ЕК, нито на търгов-
ските интереси на съот-
ветните компании”. “Доку-
менти 3, 4 и 5 съдържат
елементи, отнасящи се
до преговорни позиции на
ЕК по отношение на тю-
тюневата индустрия в

хода на двустранните
преговори за свободна
търговия със САЩ и Япо-
ния”, заявява Дей.

Обезпокоени от сек-
ретността на ЕК относно
отношенията й с лобисти-
те на тютюневата индус-
трия, от CEO подготвят
жалба до Европейския
омбудсман.

Критиците на прегово-
рите, фокусирани върху
намаляването на регула-
торните пречки в между-
народната търговия за
големите компании, каз-
ват, че документите под-
крепят опасенията, че
Трансатлантическото
споразумение за партнь-
орство и инвестиции ще

позволи на цигарените
гиганти да предприемат
правни действия срещу
Великобритания и други
европейски държави,
опитващи се да затегнат
законодателството за
тютюнопушенето, пише в
същото време в. “Инди-
пендънт”.

Тютюневите компании
вече използват аналогич-
ни споразумения, за да
съдят различни държави
по света. “Филип Морис”
подаде иск срещу Авст-
ралия относно еднаквото
пакетиране на цигарите и
срещу Уругвай за опита
му да увеличи преду-
прежденията за вредите
от тютюнопушенето.

ГГермания ще се възползва
от новата възможност да за-
бранява отглеждането на генно
модифицирани култури (ГМО),
дори и на одобрени от ЕС ви-
дове. Това става ясно от офи-
циални документи, цитирани от
EurActiv. Германският федера-
лен министър за храните и
земеделието Кристиан Шмидт
е информирал правителствата
на провинциите за намерение-
то му да заяви пред Европей-

ЕЕЕЕЕ
вропейската коми-
сия представи сил-
но редактирани до-
кументи, свързани
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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

Народна медицина

Опасността от инсулт (ост-
ра мозъчно-съдова болест) е
различна при двата пола. Това
показват данните от изследва-
не, проведено съвместно от
американски и финландски
учени. При мъжете най-висок е
рискът от инсулт след
прехвърляне на 40-те години,
докато при жените тази опас-
ност е най-голяма с приблизи-
телно 10 години по-рано. Из-
следването на специалистите
от Медицинския здравен център
на щата Тексас и Централната
болница към Хелзинкския уни-
верситет обхванало над 1000
души от двата пола на възраст
между 15 и 49 г. В неговия ход
е установено, че около 40 г.
при мъжете и около 30 г. при
жените се наблюдава най-ви-
сокият риск от инсулт, тъй като
на тази възраст при всеки от
двата пола най-често се полу-
чава блокиране на кръвоносен
съд и съответно опасността от
инсулт нараства.

Допълнителните данни со-
чат, че при 60% от мъжете,
получили инсулт, бил налице
повишен холестерол, около
половината са били пушачи, а
39% са страдали от високо
кръвно налягане.

Данни на българския Нацио-
нален център за обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) за
второто тримесечие на т.г. на-
пример показват, че мъжете,

Понякога тялото се опитва да ни каже нещо - например че
му липсват витамини или не получава достатъчно сън, или е
уморено от сандвичите и чипса.

 Крехките и нацепени нокти предполагат дефицит на желя-
зо, цинк и важни мастни киселини, което може да се поправи
с повишен прием на месо, риба и бобови култури.

 Напуканите ъгълчета на устните показват, че е възможен
недостиг на желязо, витамин В6, В12 и фолиева киселина.

 Язвите в устата може да са сигнал за потенциален недо-
стиг на желязо, витамините В6 и В12, както и на фолиева
киселина.

 Напуканите устни може да са симптом на дефицит на
витамин В2.

 Възможно е зачервяванията и мазните петна по кожата
на лицето да подсказват за недостиг на витамините В2 и В6, на
цинк или на важни мастни киселини.

 Слабият растеж на косата сигнализира за недостиг на
желязо или цинк и може да се разреши с прием на повече месо,
бобови култури, млечни продукти и морски дарове.

 С пърхота тялото ни казва, че може би не му достигат
витамини С и В6, важни мастни киселини или цинк.

 Бавното зарастване на раните е симптом, че на тялото не
му достига цинк и трябва да приемаме повече млечни продукти
и морски дарове.

Брошът (Rubia tinctorum L.) действа диуре-
тично, жлъчегонно, слабително и подобрява-
що храносмилането.

Билката е от род тревисти растения от
семейство Брошови, включващо около 60
вида, разпространени главно в Средиземно-
морието и Югоизточна Азия. Единственият
разпространен в България представител е бо-
яджийският брош (поради което често е нари-
чан само брош). Цъфти през юли-септември.

Използва се коренището (Rhizoma Rubiae
tinctorum), събрано през есента, след узрява-
не на семената, или през ранна пролет.

Препоръчва се под формата на извлек,
приготвен от 1 чаена лъжичка корени, накис-
нати за 8 часа в 250 мл студена вода. След
като се прецеди, билката се залива с 250 мл
вряща вода. След 15 мин. и вторият извлек се
прецежда. Двата извлека се смесват и се

Мнозина прибягват до хомео-
патията в случаите, когато тради-
ционните методи и средства за
лечение са се оказали недо-
статъчно ефективни или безполез-
ни. Твърди се, че за разлика от
консервативната западна медици-
на, хомеопатите лекуват не забо-
ляването, а пациента, като изби-
рат за всеки индивидуални сред-
ства с цел да задействат вътреш-
ните резерви на организма.

Както и традиционните меди-
каменти, хомеопатичните могат
да се закупят в аптеките, но
ефективно може да бъде само
лечение, назначено от специа-
лист. Хомеопатите са с висше
медицинско образование и сви-

Опасността
от инсулт

Случаите на остра мозъчно-съдова
болест у нас намаляват
хоспитализирани с инсулт до
35 г., са 31, а жените - 17. В
групата на 35-55-годишните
мъжете са 639, а жените - 440.
Но в групата на над 55-годиш-
ните тенденцията се обръща.
Приетите в болница с диагноза
остра мозъчно-съдова болест
жени са 6321, а мъжете са 5707.

Мозъчният инсулт е забо-
ляване, характеризиращо се с
остра загуба на една или пове-
че функции в резултат от нару-
шаване на кръвоснабдяването
в определена област на мозъ-
ка. Инсултите са два основни
вида - исхемични и хеморагич-
ни, като делът на първите е
около 80-85%. Те се дължат на
силно намаление до пълно спи-
ране на кръвния поток в някой
мозъчен кръвоносен съд, кое-
то довежда до загиване на
клетки и до развитието на
мозъчен инфаркт. Хеморагич-
ният мозъчен инсулт се дължи
на разкъсване на съдовата
стена или рязко повишаване
на нейната пропускливост с
излив на кръв в мозъчната
тъкан, покачване на налягане-
то и притискане на околната
мозъчна тъкан. Повишеното
кръвно води до влошаване на
мозъчното съдово кръвообра-
щение, като се затруднява

снабдяването на мозъчните
клетки с кислород и хранител-
ни вещества. Последицата е
развитие на мозъчен исхеми-
чен или хеморагичен вариант
на инсулта.

Междувременно данните на
НЦОЗА показват, че случаите
на остра мозъчно-съдова болест
намаляват с 1033 през второто
тримесечие на т.г. в сравнение
с първото и от 14 118 стигат до
13 155. Обичайното обяснение
е, че студът увеличава с 48%
риска от инсулт, сочат данни от
някои проучвания. През зимни-
те месеци инсултите се увели-
чават близо 2 пъти в сравнение
с лятото, а всяка следваща го-
дина носи с 10-15% по-висока
заболеваемост, сочат данни от
други изследвания. Според ня-
кои учени причината за това е,
че ниските температури предиз-
викват покачване на кръвното
налягане, което е основният
рисков фактор за развитието на
инсулт. Неотдавна в съобщение
на Американската асоциация за
сърцето http://www.heart.org/
HEARTORG/ се посочваше, че
освен по-студеното време, за
увеличението на инсултите до-
принася и нездравословният
начин на живот, който хората
водят през зимата. Те се хранят

с по-малко пресни плодове и
зеленчуци, употребяват по-теж-
ки и мазни продукти, не се дви-
жат достатъчно.

Специалистите препоръчват
да се обръща повече внимание
на профилактиката - по-чест
контрол на кръвното налягане,
на нивото на холестерола в
кръвта, следене на телесното
тегло, както и да се води по-
активен начин на живот,

ПРОСТ ТЕСТ ПРЕДСКАЗВА
РИСКА ОТ ИНЦИДЕНТА

Прост и нестандартен метод може да предскаже какъв е
рискът от инсулт. Установено било, че показателно за
здравето е времето, за което човек може да стои на
един крак. В изследването на Университета в Киото
присъствали 546 мъже и 841 жени. Средната възраст на
участниците била 67 г. Доброволците получили задачата
да стоят на един крак с отворени очи, предаде Zee News.
Те трябвало да издържат в тази поза 60 секунди. Оказа-
ло се, че при тези, които не могат да стоят на един крак
поне 20 секунди, рискът от инсулт и влошено здраво-
словно състояние на мозъка е повишен значително. В
мозъка на хората, които не можели да стоят дълго на
един крак, били установени леки увреждания на кръво-
носните съдове. Те често са без осезаеми симптоми.

свързан с повече движение и
отказ от цигарите. Сред пре-
поръките на лекарите е все-
кидневният или поне чест при-
ем на 50 г черен шоколад, 4
чаши чай, малки дози червено
вино, витамин Д, както и кон-
сумацията на храни, богати на
калий - боб, тъмнозелени лист-
ни зеленчуци, печени картофи,
сушени кайсии и сини сливи,
банани, киви и др.

СЪВЕТИТЕ НА ТЯЛОТО

Непознатият брош

Как да приемаме хомеопатичните препарати

изпиват за 1 ден на 4-5 пъти. Има остър и
неприятен вкус.

детелство за завършен курс по
специално хомеопатично лече-
ние. Ако отивате за първи път
при такъв специалист, поинтере-
сувайте се за неговата квалифи-
кация, без да забравяте, че най-
добрите препоръки са положи-
телните отзиви от други пациен-
ти, препоръчват медици.

След като получите лекарски-
те препоръки, трябва да спазва-
те няколко ясни правила:

 Предписаните лекарства
трябва да се съхраняват на
тъмно, в условията на стайна
температура и далеч от източни-
ци на всякакъв вид излъчване:
телевизор, микровълнова печка,
хладилник, мобилен телефон.

 Те не трябва да са разпо-
ложени и в близост до вещества
със силна миризма.

 Като приемате хомеопатич-
ни лекарства, трябва да се
въздържате от приемането на
традиционни.

 Избягвайте употребата на
кафе и алкохол. Чаят и напитки-
те без кофеин няма да ви навре-
дят.

 Въздържайте се от употре-
бата на тестени продукти и мно-
го подправки.

 Не е желателно да се
съвместяват хомеопатичното
лечение и физиотерапията.

 Необходимо е строго спаз-
ване на лекарските предписания.
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ГРАЖДАНИНЪТ
N-ЧО N-ЧЕВ

ИЗПЪЛНЯВАЛ
СЕКРЕТНА МИСИЯ
Константин ИВАНОВ

В редактирания от начинаещ писател фан-
таст животопис на N-чо N-чев инцидентът, при
който той загуби окото си при нещастен
сблъсък с джип, връхлетял го на пешеходна
пътека, беше представен като самоотвержен
акт на нашия герой, влязъл в стълкновение с
драскачи на графити против членството ни в
ЕС. А дванайсетте години ангария във фермата
в Беломорска Тракия, където трябваше да от-
работва стойността на наркотика, поверен му
от мутрата Шишо Шишев- Барбекюто (загинал
впоследствие при разчистване на сметки) и
унищожен от съвестния N-чев бяха обявени ни
повече, ни по-малко за изпълнение на секрет-
на задача за установяване истинските причи-
ни за натрупания от съседите многомилиарден
дълг. С цел, естествено, да бъде спестено по-
добно развитие на новоприетата ни тогава в
ЕС родина.

Няма да скрием, че на N-чо тази героиза-
ция започна да му се нрави, още повече че
така перипетиите в живота му добиваха ня-
какъв смисъл, доколкото бяха в съзвучие с от-
колешния му избор на европейските цивили-
зационни ценности. Отговаряше уверено и на
многобройните въпроси, които се надпревар-
ваха да му задават доста симпатични млади
журналистки. Естествено те му задаваха пред-
варително подготвени от сътрудниците на Ке-
лешаров въпроси, чиито отговори N-чев също
предварително беше наизустил.

Още тук, на коктейла, първопроходците на
пилотния европейски проект „Заедност” полу-
чиха официална покана за посещение в Брюк-
сел и няколко европейски столици. Както гла-
си стандартната формула, „поканата беше при-
ета с благодарност”.

Тед Келешаров (бивш Тошко Келешчето)
влезе в ролята на импресарио на знаменитата
тройка Елена и двамата й съпрузи  N-чо и
Драгостин. Уреди европейска субсидия за за-
купуване на малък, но удобен самолет, зачис-
лен към KJCC (Келешаров джетс, карс енд
круиз), осъществяващ транспортни услуги по
суша, въздух и море; при пътуванията със се-
мейството си ангажираше, пак с европейски
субсидии за внедряване на проекта „Заедност”,
президентските апартаменти в най-престижни-
те хотели в Ню Йорк, Париж, Лондон и Ханой
(да напомним, че бизнесът му с внос-износ на
виетнамски шапки от оризова слама за нужди-
те на антарктическите експедиции преуспява-
ше); отпечатаните в милиони екземпляри дип-
лянки „Заедност” със Снежанка и седемте
джуджета, промотиращи обратната полигамия,
както и коженият бандаж за липсващо око с
миниатюрния монограм с лика на фелдмаршал
Кутузов се доставяха директно и лично от Ке-
лешаров на плажовете на Акапулко, Мадейра,
Сантандер, Коста Брава и Канарските остро-
ви, докато отдъхваше там фамилно. Елена, N-
чо и Драгостин настаняваше в хостели за ин-
валиди с промоционални цени, като велико-
душно поемаше нощувките, което не пропус-
каше да им напомни.

N-чо N-чев с носталгия си спомняше ентуси-
азма, с който се записа за онова пътуване с
автобуса на “Юнион Ивкони”, което трябваше
да го отведе в Солун при първото му излизане
от България след приемането й в Европейския
съюз. За разлика от повечето си сънародници
той, така да се каже, с кръв и пот беше извою-
вал статута си на гражданин на Европа. А сега,
с тази „Заедност”, измислена от Тошко Келеш-
чето, даваше и скромен личен принос за умно-
жаване и разнообразяване на европейските
ценности, за обогатяване на станалия вече не
само негов личен цивилизационен избор.

ЕВРОПЕЙСКА

ИСТОРИЯ
Димитър БЕЖАНСКИ

Ето какво се случи на Пейчев
миналата седмица. Спряла да му
пали колата. В сервиза турили нов
акумулатор. Старият турили в ба-
гажника и го предупредили да
кара внимателно, да не се обърне.
Щото ще му изтече киселината и
ще направи всичко на бербат!

- Ама изхвърлете го на боклу-
ка!

-Не може! – обяснил майсторът.
– Акумулаторите се изхвърлят в
определени за целта контейнери.
Така е в цяла Европа.

И Пейчев, понеже е европей-
ски настроен, тръгнал да търси тези
строго определени за целта кон-
тейнери. И като не намерил, при-
брал се вкъщи. Утре щял да търси
пак. Обаче като отворил багажни-
ка, акумулаторът, при толкова търсе-
не вече бил изтекъл и наистина бил
направил багажника на бербат.
Пейчев го треснал ядосано на тро-
тоара и звъннал на жена си да
донесе парцали, щото тая кисели-
на трябва да се попива. Жена му
донесла парцали и виждайки оста-

вения на тротоара акумулатор, взе-
ла, че го качила в апартамента. Тя
знаела, че мъжът и е европейски
настроен, но не знаела дали така
настроени са и минувачите и дали
някой няма да го свие. Когато Пей-
чев се прибрал вкъщи, видял аку-
мулатора и се развикал на жена си
веднага да го изхвърли, щото може
да направи на бербат цялата къща,
както направил на бербат багаж-
ника. Вече не бил толкова европей-
ски настроен. Съседите му обаче
били. След половин час Гочев от
долния етаж му донесъл акумула-
тора и му казал, абе, Пейчев, за-
бравил си го долу до кофата за
боклук, ще вземе да ти го цуне
някой! Пейчев благодарил през
зъби, но като изчакал да се стъмни,
изхвърлил акумулатора в междубло-
ковата градинка, а на сутринта за-
минал на работа. Да, но съседката
Костова към осем часа звъннала
на жена му и рекла, извинявай, Пей-
чева, не ми е работа, но мъжът ти
прекалява с пиенето, снощи мина
през градинката и си изтърва аку-
мулатора, добре, че пушех на бал-

кона и видях, на, нося ти го. Съпру-
гата на колегата Пейчев също бла-
годарила през зъби, увила акуму-
латора в стари вестници и го
изхвърлила в кофа за боклук. Но
след час на вратата й звъннал мъж
в оранжево и й казал, как може
такова нещо, госпожо, ние сме от
чистотата, а намираме в кофата
акумулатор! Добре, че на него с е
написан номерът на колата ви, та
се обадихме в КАТ и те ни дадоха
адреса, приберете си го и го
изхвърлете в строго определен за
целта контейнер, бива ли такова
нещо, нали уж сме европейски
настроени. След това акумула-
торът на Пейчев му бил връщан от
зелени патрули, от кварталния
полицай, от директорка на детска
градина, от китайски готвач и от
европейски наблюдател. Пред ев-
ропейския наблюдател Пейчев
съвсем забравил, че някога е ис-
кал да влезе час по-скоро в ЕС и
се развикал, че да, правилно е да
ни слагат мониторинги, щото ние
закон да издадем, за това ни бива,
но да го спазваме, там никакви ни
няма! И му връчил акумулатора със
заръката да го изхвърли някъде в
Брюксел, в строго определен за
целта контейнер. Ако и те имат
такова нещо, разбира се.

Людмил  АСЕНОВ

СИЛНА ЖЕГА, ТЕЖКА СУША,
А НИКНАТ ЧУДОТВОРНИ

КЛАДЕНЦИ СЪС СВЕЩЕНА ВОДА

И сини, и червени -
са с бузи... зачервени!!!

Иван ОШАНСКИ

НА ОТИВАЩИТЕ СИ КМЕТОВЕ

В БИТКАТА ЗА ВЛАСТ
Изборите местни
няма да са лесни -
за градовете-бастиони
ще се харчат милиони!?

СЕЛСКА НАДПРЕВАРА
Зад всеки плет -
кандидат за кмет!!!

ПАРАШУТИСТ
Не са му видяли
лицето на портрет,
а го предлагат...
в общината за кмет!?!

КАНДИДАТ-КМЕТСКА
Не го е еня,
че селото замира -
девизът му е:
“Над всичко... келепира!”

Иван ОШАНСКИ

БЪЛГАРСКИ МАЧ
- ЗА ВСИЧКО

СЪДИЯТА
Е ВИНОВЕН

Николай АРНАУДОВ
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Спортен живот:
Кога най-сетне ще въведат в олим-

пийската програма и състезания по
мързел? Да извадя най-после Бълга-
рия от това блато на спортни провали...

☺
Млад мениджър от отдела, натова-

рен да изготви вътрешен правилник, се
съветва с шефа как да конкретизира
клаузата за корупция:

- Обяснете ми, моля, по какво се
различава понятието “подкуп” от коруп-
ция?

- Много е просто! Подкуп е, когато
вземеш и го направиш. А корупция -
когато вземаш, но не го правиш!

☺
Мъж споделя на приятеля си:
– Моята жена е голяма късметлий-

ка, намери двеста евро в асансьора,
златна гривна в тролея, часовник на
плажа, а аз само веднъж намерих под
леглото в спалнята ни едни слипове и
те са ми големи...

☺
Модерни времена:
- Мамо, наистина искам да се омъжа

за Иванчо. Страхотен е - не пуши, поч-
ти не пие, има хубава работа, самосто-
ятелен е, много умен, просто няма нещо,
което да не ти хареса в него!

- Ох, не знам, моето момче... Не
знам...

☺
Две приятелки си говорят:
- Разбра ли, че съседката от третия

етаж е родила черно момченце?
- Ами нищо чудно - цялото лято на

Черно море с някакви мъже.
☺

Срещат се две акули през септем-
ври. Едната пита:

- Ти къде почива през лятото?
- На Канарите. Там едни богаташи,

ти казвам, тлъсти, мазнички, пък и не
могат да плуват като хората! Ами ти?

- Аз на Черно море. На Албена хо-
дих!

- На Албена? Където ходят българ-
ските митничари? Ами че ти гладна си
седяла цяло лято - всичките са едни
нервни, костеливи и спаружени!

- Спаружени са, вярно, ама черните
им дробчета да видиш!...

☺
Потъва кораб в бурно море. Капи-

танът дава необходимите разпорежда-
ния, но пътниците се страхуват да се
прехвърлят в спасителните лодки. Тога-
ва капитанът минава лично до всеки
пътник, казва им по нещо и всички се
втурват към лодките. Капитанът и по-
мощник-капитанът се качват последни,
след което помощникът пита:

- А какво им казахте, че всички ви
послушаха?

- Към всеки с различен подход. На
немците им казах, че това е заповед,
на американците - че е патриотично,
на японците - че повишава потентност-
та, а на българите - че е забранено.

☺
- Къде ще карате отпуската с мъжа

си?
- Ако Боби ни върне парите, ще оти-

дем на море.
- А ако не ги върне?
- Тогава ще отидем при Боби.

☺
Знаете ли, че:
Внук, който е прекарал цялото лято

при баба си на село, мери кръвно по-
добре от личния доктор.

☺
Първолак пита майка си:
- Мамо, защо Асанчо циганина от

втори „А” клас, като дразни всички,
никой не го бие?

- Защото баща му е в девети „Б”
клас...

☺
Спечелил Асан пари на комар и

купил на Айшето автоматична пералня.
Пуснали я, но заради кривия под при

центрофугирането пералнята започна-
ла да се мести. Айшето в ужас:

- Асан, Асан бе, пералното тръгна!
- Айше, проста си ма... ми шъ тръгни

- нали е фтомат, отива да пурустира!
☺

- Мамо, мамо, пък татко се спъна и
падна по стълбите.

- И какво каза?
- Псувните да ги казвам ли?
- Не, пропусни ги.
- Падна мълчешком.

☺
- Мамо, мамо, искам да си имам

братче!
- Баща ти е в чужбина за дълго

време. Когато се прибере, обещавам
да говоря с него за твоето желание.

- А защо да не го изненадаме,
мамо?

☺
Знаете ли, че:
Нищо не разваля семейния живот

така ефикасно както личният.
☺

А забелязали ли сте, че когато ви се
родят деца, започвате отново да пита-
те родителите си дали може да излезе-
те вечерта?

☺
Интервю със стар морски вълк:

- Спомняте ли си коя е най-страшна-
та буря, която сте преживяли някога?

- Най-страшна беше, когато се из-
плюх на пода в кухнята, която жена ми
току-що беше измила.

☺
В чудния свят на семейните:
Мръсник си беше и такъв си остана

до края! Можеше и да не се беси с най-
хубавия ми шал!

☺
ЦРУ изпратило шпионин в Русия.

Подготовката му е била перфектна, сто-
варили го със Б-1 Стелт и зачакали
резултати. Където обаче да се появи -
в кръчмата, на лов, на опашка за дома-
ти - навсякъде му подвиквали:

- Ей, шпиончето, пийни едно - студе-
но е!

- Ей, шпионин такъв, стой си на реда,
не пререждай, всички за салам чака-
ме!

И изобщо провалил се навсякъде.
Взел едно шише водка, седнал вкъщи
и от мъка се отрязал. Нямало какво
повече да губи и поискал среща с на-
чалника на милицията, с когото често
ходел на лов. Влязъл в кабинета му и
задал въпроса ребром:

- Кажи ми, къде се провалям? Пия
като казак, знам Пушкин наизуст, рису-
вам като Врубел, псувам като каторж-

ник, кълна се като търговец! Как
всички познават, че съм американ-
ски шпионин?

Прегърнал го началникът (в сърце-
то си бил добър човек) и ласкаво му
казал тихичко:

- Знаеш ли, приятелю, просто у
нас в Сибир няма негри!

☺
Двама английски джентълмени се

изгубват в Сахара. Трети ден жажда
и адски зной. По-младият
джентълмен, внезапно оживен, пита
спътника си:

- Милтън, не бяхте ли споменали
наскоро, че имате вода в коляното?

☺
Кандидат-депутат се връща

посърнал вкъщи след обявяването на
изборните резултати.

- Колко гласа набра? – пита жена
му.

- Три...
- Винаги съм знаела, че имаш лю-

бовница!
☺

– Скъпи, нали помниш, че утре
мама има рожден ден!

– Ееее, как не й омръзна, бе!
☺

Сутринта Щирлиц влиза при Мю-

лер. Мюлер е в мрачно настроение.
- Господин групенфюрер, какво

става? Руснаците вече са в предгра-
дията на Берлин?

- Щирлиц, спрете с глупавите си
шеги! Сънувах Германия от 2015 го-
дина!

- Толкова ли зле изглеждаха не-
щата?

- Зле е много слаба дума, Щир-
лиц! Представете си, канцлерът на
Германия е жена, министърът на
външните работи - педераст, турци
работят в заводите Даймлер-Бенц,
Германия плаща дълговете на гърци
и испанци. Вместо факелни шествия -
гей паради, плащаме на евреите и
изпълняваме командите на негър от
Америка! Русия воюва с Украйна, а
Германия, представяте ли си, Щир-
лиц, Германия разубеждава Русия да
не воюва!

- Действително глупав сън! — по-
мисли си Щирлиц..

☺
Мъдрости:
- Леката кола никога не може да

замени коня! - казала кобилата...
☺

Хванал Драконът вълка в гората и
му казва:

- Виж, записвам си: “Вълк, сив,

един брой”. На обед ще дойдеш пак
при мен и ще те изям. Разбра ли?

- Разбрах.
- Има ли въпроси?
- Няма.
Тръгнал си вълкът нещастен. След

малко Драконът хваща лисицата.
- Гледай, хитрушо, записвам си:

“Лисица, рижа, опашата, един брой”.
Днес на вечеря ще дойдеш при мен
и ще те изям. Разбра ли?

- Разбрах.
- Въпроси има ли?
- Няма.
Тръгнала си лисицата, заплакала.

А Драконът среща заека.
- Виж сега, зайче, записвам в теф-

тера: “Заек, сив, дългоух, един брой”.
Утре на закуска ще дойдеш при мен
и ще те изям. Разбра ли?

- Разбрах.
- Въпроси има ли?
- Само един. Може ли да не дой-

да?
- Може. За-черк-вам.

☺
Отишъл един човек явно притес-

нен при психиатър и го попитал:
- Докторе, не знам защо, но много

харесвам жени с прясно лакирани
нокти и кожени дрехи.

- Много ясно - казал психиатърът.
- Миришат на нова кола!

☺
Знаете ли, че:
Михаил Булгаков по професия е

бил лекар, но е световно известен
като писател... Ето какво става, кога-
то лекарят има четлив почерк!

☺
В кабинета на началника на КАТ

нахлува млад катаджия
- Господин подполковник! Роди ми

се син!
- Браво! Поздравявам те!
- Господин подполковник! Но това

е първото ми дете!
- Е добре, иди при касиера и му

кажи да ти даде 500 лева.
- Господин подполковник! Та това

е син – бъдещо попълнение на КАТ!
- Е хайде, нека ти даде 1000 лева.
- Господин подполковник!
- Ех, младост, младост! От мен да

мине. Ето ти ключа от сейфа, вземи
знака “Спирането забранено” и го
сложи където искаш!

☺
Разбирам защо в армията се ста-

ва в пет часа - единственото нещо,
което искам да направя в пет сутрин-
та, е да убивам хора.

☺
Знаете ли, че:
Всеки мъж по душа е гинеколог!

☺
Когато ходех на училище, учеха

ни по Гражданска отбрана, че аме-
риканците измислили оръжие, което
избива хората, а оставя сградите не-
покътнати. Днес вече е ясно, че не
ставало дума за неутронната бомба,
а за ипотечните кредити.

☺
Монахиня се качва на стоп... Мла-

дата красавица, която спира, е със
страхотна кола, скъпи бижута, мар-
кови дрехи...

Монахинята повежда разговор:
- Мило момиче, толкова си млада,

кога успя да спечелиш за всичките
тези блага?

- О, имам няколко любовника –
първият ми подари колата и се грижи
за сервиза и горивото, вторият ме об-
лича и ми купува диамантите, а с тре-
тия обикалям света...

Монахинята се замислила дълбо-
ко...

Вечерта на килията й се чука ти-
хичко три пъти...

Тя раздразнено крещи:
- О, отец Онуфри, я да ми се ма-

хаш с тия вафли...
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Борис ДАНКОВ
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Още към темата за аме-
риканската детска игротека
“Музейко” от 26 млн. лева,
която правителството на
САЩ великодушно е пода-
рило “безвъзмездно” на
България (повече подробно-
сти виж на стр. 21 в “Пегас”).
А иначе за сведение на све-
дущите (и несведущите)
според една от най-новите
статистики (публикувана във
в. “Капитал” от март т.г.) у
нас в дълбока бедност жи-
веят 205 000 деца. Според
друга, още по-нова статис-
тика на УНИЦЕФ от юни т.г.,
броят на застрашените от
бедност деца в страната ни
е около 600 000 от всичко
1.3 млн.  Както се казва, ко-
гато фактите говорят, и бо-
говете мълчат.

А какво предлагат на
нашите деца и страната ни
от фондация “Америка за
България”? Ами детска иг-
рачка “Музейко” за 26 млн.
лева, която ще “образова”
децата ни, като ние ще си
плащаме 40 процента от

това “безплатно” образова-
ние. По-точно, която ще “за-
рибява” децата ни с “цен-
ностите” на американската
“култура”. Според създате-
лите на тази игротека в
следващите 4-5 години
през нея трябва да преми-
нат около 750 000 българ-
чета. Авторите на въпросния
мегапроект имат претенци-
ята да отворят очите на
българските деца към све-
та, да ги направят по-раз-
крепостени и... креативни. И
това щял да бъде най-голе-
мият детски музей на Бал-
каните. Не на Балканите - а
в цяла Източна Европа.

Всичко това щеше да е
прекрасно, ако беше вярно
и не ставаше дума за един
дългосрочен идеологически
проект, чиято цел е посте-
пенно да бъде подменена
българската културна иден-
тичност. Потвърждава го на-
мерението на създателите
на въпросната игротека да
пробутват свои “образова-
телни” програми в българ-
ските училища.

За да бъде полезен на
страната ни подобен музей,
би трябвало не само да на-
помня за България и
българската история, зана-
яти и постижения, а това да
бъде основно съдържание
в неговите експозиции. Но
музеят е американски. Ало,
госпожи и господа от “Аме-
рика за България”, вземе-
те си “Музейко”, оставете
ни нашия Ян Бибиян! Не ни
правете на американци.

ÈÇÒÎÊ - ÇÀÏÀÄ

“Хан Тервел” е
о з а г л а в е н а
първата книга от
новата истори-
ческа поредица на
издателство “За-
харий Стоянов” -
“Български върхо-
ве”. Това луксоз-
но издание (с
цветни илюстра-
ции на прочутия
художник Васил
Горанов и факси-
милета от ста-
ринни хроники и
документи) е
дело на двама
бележити акаде-
мици - писателя
Антон Дончев и
историка Васил Гюзелев. В него двамата
автори запознават читателите (всеки от
свой ракурс) с времето от 700 до 721 г.,
когато българският хан помага на сваления

Повече от 20 години
Британските специални
служби са наблюдавали и
следили известната пи-
сателка-нобелистка До-
рис Лесинг заради нейни-
те леви възгледи и кри-
тиките й срещу расизма
и апартейда - съобщава
Ройтерс.

Дорис Лесинг е родена
през 1919 г. в Персия
(Иран) в семейството на
британски служители.
Прекарва младостта си
в Африка, където се сблъсква с проблемите на расовата
дискриминация. През 1949 г. заминава за Лондон с ръкописа
на първия си роман “Тревата пее”. Следват романите “Мар-
та Квест” (1952), “Подходящия брак” (1954), “Вълни след
щорма” (1958), “Обкръжени от суша” (1966), “Град за четири
врати” (1969). През 1962 г. излиза книгата й “Златната
тетрадка”, смятана за класика във феминистката литера-
тура, а през 1972 г. - романът “Лято преди залеза”, който
изследва екстремните психически състояния.

През 2007 г. на Дорис Лесинг е присъдена Нобеловата
награда за литература с мотива, че тя е... “най-епичният
описател на женския опит”. Почива през 2013 г., като
оставя огромно литературно наследство.

Áðèòàíñêèòå ñïåöèàëíè
ñëóæáè ñëåäèëè
íîáåëèñòêàòà Äîðèñ Ëåñèíã

ÁÅÑÒÑÅËÚÐ

Òðúãâà íîâà èñòîðè÷åñêà ïîðåäèöà
íà èçäàòåëñòâî “Çàõàðèé Ñòîÿíîâ”

византийския император Юстиниян II да се
възкачи отново на престола (705 г.), а също
така - със следващия период от 717-718 г.,
когато предвождани от хан Тервел славя-
нобългарите участват в разгрома на ара-
бите при Константинопол. Този подвиг
(през погледа на историка) е документиран
със сведения от византийски, западноевро-
пейски, старобългарски и други извори.
Показан е образът на епичния български
владетел в средновековното творчество и
изкуство.

В първата серия на “Български върхове”
предстоят да излязат още книги за: цар
Симеон Велики от проф. Рашо Рашев; Презви-
тер Козма - от акад. Димитър Ангелов; цар
Самуил - от доц. Георги Николов; Момчил юнак
- от акад. Васил Гюзелев; Патриарх Евтимий
- от проф. Климентина Иванова; Петър Бог-
дан Бакшев - от проф. Божидар Димитров, и
цар Иван Шишман - от проф. Николай Овчаров.
В днешното космополитно време тази вну-
шителна галерия прави огромна чест на
издателя Иван Гранитски и неговия автори-
тетен екип от учени и творци.

ÃÀËÅÐÈß

Íèêîëàé Ñòîåâ ïîêàçâà êîëîðèòíè... ñúíèùà
До 16 септември ще

продължи изложбата на
известния художник Ни-
колай Стоев. Във варнен-
ската галерия “Le
Papillon” той е подредил
своите  живописни твор-
би с общото название
“Сънища”.

Невероятно атрак-
тивни са работите на
възпитаника на Вели-
котърновския универси-
тет “Св. Кирил и Мето-
дий”. Стоев съчетава в
картините си ярък живо-
писен талант с необятна фантазия, допълне-
ни от безпогрешен усет за ритъм и баланс
- отбелязват кураторите на изложбата.

Сюжетите на платната му са приказки, в
които оживяват колоритни образи, наситени
с виталност и  чувство на автентичен на-
шенски хумор.

Роденият през 1959 г. художник е предста-
вял свои творби в повече от 15 самостоятел-
ни изложби у нас и в чужбина - Люксембург,
Швейцария, САЩ, Холандия, Швеция и др.
Носител е на няколко международни отличия,

сред които Голямата награда на конкур-
са Prix Suisse et Prix d’Europe (2001),
наградата на Министерството на кул-
турата за живопис от 19-о  Междуна-
родно биенале на хумора и сатирата в
изкуствата - Габрово (2009), Междуна-
родното биенале на хумора в изкуство-
то в гр. Толентино, Италия и др.

Из “Сънища”

ÌÓÇÈ

Îòíîâî ïîåòè ñ êèòàðà íà “Áàðäôåñò Ëîâå÷”
Само след броени дни - на

4 септември, в града с ембле-
матичния мост над река Осъм
се открива 15-то издание на
“Бардфест Ловеч”. Същия ден
от 18 часа почитателите на
пятата поезия в изложбена
зала “Вароша” ще могат да се
срещнат с поетите Марга-
тита Петкова и Добромир
Банев. От 20 ч. ще започне
концертът на носителите на
традиционната годишна на-
града на община Ловеч.

“Бардфест Ловеч” е учре-
ден от ловешкия изпълнител
на песни на Булат Окуджава
- Милен Тотев, и поета Вен-
цеслав Пейков, които през
2001 г. полагат началото на
събитието.

 Гуруто на бардфеста
Милен Тотев от 1975 г. започ-
ва да изпълнява на концерти

Гуруто на “Бардфест Ловеч” -
Милен Тотев

в България и в чужбина песни-
те на руския Булат Окуджа-
ва.  Записва и свои авторски
песни. Публикува стихове и
статии в печата. Носител е
на много награди от фести-
валите на авторската песен.
Има записани 12 аудиокасети,
14 компактдиска и няколко
DVD-та. През миналата годи-
на приятна изненада за почи-
тателите на поезията бяха
композициите на Лили Друме-
ва и нейния музикален парт-
ньор - китариста и автор Ни-
колай Николов, които госту-
ваха на “Бардфест Ловеч”.

От откриването на фес-
тивала през 2001 г. досега в
него са участвали над 500
бардове. За своите майстор-
ски изпълнения 13 творци са
получили статуетката на
община Ловеч.
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ой беше кротък и добър човек. И
много беден. Имаше изпито лице
и големи, добри очи. Слабост му
бяха златните зъби. Благодаре-
ние на тях оцеля до края на вой-
ната.

Имаше златни пръстени,
сребърни часовници, посребрени
кръстчета, платинена верижка,
венчални халки, медальони, злат-
ни коронки от кътници и мъдреци
и торба с по-безинтересни вещи
- джобни ножчета, евтини часов-
ници, монети...

Вечер, застанал на колене и
привел снага под пълната луна
като за молитва, той им се лю-
буваше със страстта на колекци-
онер на антики. Сърцето му би-
еше забързано, по дланите му се
разливаше нежна топлина. Под-
реждаше скъпоценностите в чан-
тата, заравяше я и се връщаше
пълзешком в лагера. Така прежи-
вя войната.

Çëàòíèòå çúáè
бяха слаби, ронеха се на песъчинки, нямаха пари
за пломби. Представяше си я с ослепителна злат-
на усмивка и заспиваше. На следващата нощ
отново отиваше в полето.

Неусетно престана да мисли за жена си и
децата, мислеше си за заровените вещи. Върте-
ше се на походното легло и отново се потеше
- страхуваше се да не го проследят и да открад-
нат чантата. Ставаше и, приведен над земята,
огрян от пълната луна, обикаляше отдалече
мястото, където бе заровил чантата. Отравяше
я и разглеждаше златните и сребърни часовници,
кръстчета, верижки и златните коронки с инте-
реса на ценител. Любуваше на ценностите, кои-
то щяха да го направят богат след войната.
Звездите над него блестяха бледи и далечни,
черни облаци закриваха луната.

Неусетно за него и за другите войници, с
натежаването на чантата лицето му започна да
се променя. Очите му изгубиха блясъка, после
цвета си, накрая избледняха и се превърнаха в
две петна. След очите носът му изгуби формата,
косата му - цвета си и за няколко месеца лицето
му се превърна в безформено петно. Войниците
го нарекоха Войника без лице. “Толкова битки е
преживял и толкова убити е видял, че лицето му
се е обезличило...” - мислеха с уважение и страх
войниците от следващите мобилизации, като
зърнеха на плаца бялото петно на липсващото му
лице - той бе единственият оцелял от първата
мобилизация. Докато те го гледаха с тревога и
надежда, че ще оцелеят като него, той ходеше
между палатките като сомнамбул и оглеждаше
зъбите, пръстените, часовниците и верижките
по вратовете им.

Първите загиваха, оцеляваха последните -
това бе законът на войната. Той го разбра в
Първата голяма битка и бързо овладя изкуство-
то да бъде войникът от втората редица, един
от тези, които оцеляват - по време на сражени-
ята изоставаше и се криеше зад гърбовете на
другите войници. Докато тичаше след тях, си
мислеше как да запази чантата до края на вой-
ната. И мъжете от следващите мобилизации
загинаха, той остана жив - запази го страстта
да опази чантата и мисълта да подари златни
зъби на жена си.

След войната се върна на село, нарамил чан-
тата. Сянката му се поклащаше в прахта на
пътя - с широки ръце, безформени крака, с гърби-
ца от чантата и тяло без глава.

Спря и почука на вратата, превил гръб от
тежестта на чантата. Жена му отвори, поглед-
на го и закри устата си с длан. Той пристъпи,
влезе в и остави чантата в краката й. Жена му
изтича в стаята и закри децата с тяло. Те
надникнаха, погледнаха го и се разреваха.
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T ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ е роден на 31 май
1954 г. в София в семейство на лекари.
Завършва медицина в София и работи де-
сет години като лекар и асистент по
вътрешни болести в различни градове на
страната - Бяла Слатина, Пазарджик и
Пловдив. Понастоящем е професор към Кли-
никата по ревматология на Медицински
университет в София.

Публикувал е повече от 450 научни труда
в различни области на вътрешната медици-
на и ревматологията. Автор е на сборници-
те с разкази “Отблясъци от далечни свет-
кавици”, “Прах във вятъра”, “Приказните
острови”, “Шантави истории или грешката
е неизбежна”; на романите “Illisio Magna” и
“Безкрайни бели полета или дългият път на
едно трудно завръщане”.

Предлагаме на нашите читатели разказа
на Златимир Коларов “Златните зъби” от
сборника “Отблясъци от далечни светкави-
ци”, в който са включени “след-военни” раз-
кази, провокирани от войната в Югославия
през 1999 г., посветени “На загиналите в
Косово християни и мюсюлмани”, написани в
стил магически реализъм, който най-точно
отразява абсурда и безумието на самата
война. Случващото се сега в Ирак, Сирия,
Украйна и други напоени с кръв места про-
вокира автора за второ преработено и
допълнено издание в края на тази година.

Разказ от Златимир КОЛАРОВ

Той бе войникът от втората редица - Вой-
никът без лице.

Мобилизираха го при първата мобилизация.
Остави жена, две деца и пари, колкото да пре-
живеят до края на месеца. На раздяла жена му
му подари кръстче от пиринч да го закриля и му
пожела късмет.

При първата битка навсякъде трещеше, земя-
та се тресеше, гъсти кълба дим затъмняваха
луната, от небето се сипеше огън и картеч. Той
не знаеше къде е горе и къде е долу, къде е ляво
и къде е дясно. Само викаше “ура”, стреляше и
бягаше нанякъде. Докато тичаше, не мислеше за
себе си, мислеше си за жена си и децата. И му
призляваше - децата щяха да гладуват. И колко-
то повече го обземаше мъката, толкова по-силно
викаше “ура” и стреляше - непрекъснато, напосо-
ки, пълнител след пълнител. Нещо изсвистя във
въздуха, каската на войника до него издрънча,
войникът разпери ръце и се просна.

Дъхът му секна. Спря и се надвеси над ранения.
Тялото на непознатия се разтресе и притихна.
Бе млад, почти дете. Очите му застинаха, в
зениците му се отрази луната. Той се обърна и
повърна. Подминаха го войници, които тичаха
нанякъде. Не можеше да мръдне. Наведе се да
склопи очите на убития и потръпна. На гърдите
му искреше посребрено кръстче. Погали кръстче-
то от пиринч под куртката си и се отдръпна.
Спомни си жена си и децата. Грохотът на оръ-
дията ехтеше някъде напред, битката бушува-
ше с пълна сила в далечината. Беше сам в из-
веднъж опустялото поле. Сграбчи кръстчето,
скъса верижката, пъхна го в джоба на куртката
си и побягна след другите войници.

Призори битката затихна. По полето тъмне-
еха тела с каски на главите. Той се свлече на
земята. Пред погледа му искряха очите на уби-
тия, в джоба му тежеше мъничкото кръстче.
Извади го, ръцете му трепереха. На гърба на
кръстчето бе написана дата и женско име. По-
нечи да го хвърли, спомни си жена си и децата
и пъхна кръстчето в джоба на куртката. Така
започна.

След всяка битка отиваше в полето през
нощта и обръщаше по гръб убитите войници.
Луната огряваше сгърчените им лица, очите им
проблясваха в мрака като бучки лед, болката се
бе утаила в изцъклените им зеници като кал.
Склопяваше изстиналите им клепачи и претърсва-
ше джобовете им, извил глава. По гърба му пълзя-
ха хладни тръпки, по врата му течеше пот -
струваше му се, че умрелите го гледат през
спуснатите си клепачи. После свикна и престана
да се притеснява от изцъклените им очи и да се
поти. От ръцете им сваляше часовници, от
пръстите - венчални халки и пръстени, от вра-
товете - кръстчета и медальони. Понякога събли-
чаше убития да не пропусне скрит предмет и
разглеждаше телата им като санитар в морга.
Разтваряше устите, оглеждаше зъбите и
откъртваше с войнишкия си нож златните ко-
ронки и мостове. Подреждаше трофеите си в
офицерска чанта, която откри след една тежка
битка, зариваше я, връщаше се пълзешком в
лагера и лягаше сред заспалите войници с
мисълта, че е изпълнил дълга към жена си и
децата. Понякога мечтаеше - ще подари коронки
на жена си да си направи златни зъби. Зъбите й

Той разкопча куртката и й показа кръстчето
от пиринч. Тя поклати глава и протегна длани да
го отблъсне. Той взе чантата, отвори я и изсипа
златните кръстчета, верижки и часовници. Пока-
за й и зъбите. В очите й се изписа ужас, после
мъка и се разплака. Сълзите се стичаха по посърна-
лото й лице като роса. Пред погледа му се явиха
телата на убитите, изцъклените им очи и засти-
нали зеници. По бялото петно на лицето му
потекоха две сълзи и капнаха на пода. Понечи да
погали децата. Тя го спря и го отблъсна. Човекът,
който стоеше срещу нея, не беше нейният мъж.
Мъжът й имаше изпито лице и големи, добри очи.
Той не можеше да направи подобно нещо - про-
чете той в в очите й, беше се досетила как се
е сдобил със скъпите предмети.

От бледото петно на безформеното му лице
избиха още две сълзи и се изпариха. Тя стоеше,
закрила децата си с тяло. Той се обърна и излезе.
Жена му събра разпилените по пода верижки,
пръстени и коронки, напъха ги в чантата,
изхвърли я на улицата и заключи вратата.

Той изтри с длан петното на лицето си и
тръгна към края на селото.

Жените го погребаха в края на гробището. В
ковчега оставиха и чантата със златните ве-
рижки, пръстени и зъби. Намериха ги на улицата
и ги разгледаха със сухи очи и каменни лица. Някои
от вещите познаха, другите им бяха чужди.
Въпреки че предметите бяха лъснати до блясък,
върху искрящата им повърхност съзираха кърва-
ви петна. “Те го умориха” - шептяха жените,
докато хвърляха пръстта върху ковчега.

Слънцето грееше лицата им, кръстовете за
храброст потракваха върху гърдите им и им
напомняха за убитите мъже, синове и братя. Не
знаеха името му, какъв бе той, откъде бе дошъл.
На кръста написаха “Човекът без лице” и датата,
на която се удави във вира под селото. Върху
гроба побиха кръст и тръгнаха, без да се обръ-
щат. Една от тях пророни сълза и я изтри. Само
тя сред жените от селото не получи кръст за
храброст.
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Американското капанче “Музейко” вече е поставено, остава българските майки
и бащи, баби и дядовци да заведат в него своите добри и послушни мишлета

СНИМКА МАРИЕТА ТОМОВА
Борис ДАНКОВ

Само след месец в София се пре-
движда да отвори врати така нарече-
ният музей  “Музейко”:  “чудото на
чудесата”, “най-големият детски на-
учен център в Югоизточна Евро-
па”,”детски музей с мисия”, “най-внуши-
телното детско образователно сре-
дище у нас”, “най-добрият приятел на
децата и партньор на бизнеса в Бълга-
рия”... Това са само част от суперлати-
вите, с които въпросният мегамузей
бе разхвален до небесата в множест-
во елейни публикации и презентации
във в. “Капитал” и “Дневник” и други
нашенски казионни издания, в елек-
тронни сайтове и телевизионни кана-
ли. Той бе представен и от в. “Ню Йорк
таймс” в обширно интервю с изпълни-
телната директорка на музея Бистра
Кирова, която обяснява на американ-
ските читатели, че това ще е “рево-
люционно начинание”, като се оплаква,
че в “в страната ни на практика лип-
сва политика по отношение на деца-
та.” Поради тази причина нейният
екип, “вдъхновен от западния подход”
(по-точно американския- бел. авт.) бил
пристъпил към осъществяването на
“революционния” замисъл.

Чия е всъщност
„гениалната” идея?

...На добре известната фондация
“Америка за България”, станала попу-
лярна у нас със скандалното финанси-
ране на тъй наречените “протестъри”,
на нароилите се като гъби след дъжд
в годините на демокрацията “неправи-
телствени организации” и издръжката
на редица идеологически проекти, като
нашумялата “Червена къща”.

През 2009 г. “Америка за България”
спуща идеята за създаването на дет-
ския мегамузей у нас, като върху нея
започват да работят над 30 наети
български “специалисти”, между кои-
то и преподавателката от Нов
български университет Весела Гер-
чева, създала 7 детски музейни кътче-
та в страната и “мултиплицирала”
замисъла с “пренасянето” на дейност-
та на “Музейко” в... българските учи-
лища. Автор е и на “авангардната”
идея за “обучение” в “Музейко” и на
деца до 5-годишна възраст(!)

През следващите години идеята
е развита в завършена концепция
от американския архитект и дизай-
нер Лий Сколник, автор на няколко
десетки детски музея в САЩ, меж-
ду които в Манхатън, Маями, Дела-
уеър и на редица други музеи. Тех-
ническата страна в реализацията
на проекта е поверена на българ-
ската фирма “А и А Архитекти”.

Какво предвижда
самото задание?

...Да бъде създаден един амери-
кански  мегамузей в България за деца
между 6 и 10-годишна възраст, кой-
то да “образова” малките българче-
та; да им “отваря” очите за “света
отблизо”  с най-модерните интерак-
тивни методи на обучение и методи
на възпитание и... информационно
промиване, разбирай - зомбиране.

За тази цел на мястото на закупе-
ната преди години от “Америка за
България” стара и порутена сграда на
бившата Лаборатория за лепилата
между метростанция “Г.М.Димитров”
и Техническия университет в столица-
та през 2013 г. започва реализацията
на “емблематичния” детски музей “Му-
зейко”. “Безвъзмездната” инвестиция в
рамер на 25 млн. лева е на американ-

ската фондация, като в замяна на
това тя се “задължава” да финансира
40 процента от издръжката на музея
през следващите години и да го... уп-
равлява. Останалите 60 на сто от
разходите ще са от продажбата на
билети и предлаганите атракции.

Самият музей е замислен (и вече
почти реализиран!?) на три равнища,
като в първото от тях ще се помеща-
ва тематичната експозиция, посвете-
на на археологията, геологията и па-
леонтологията. На второто равнище
ще бъде “съприкосновението” на деца-
та с... настоящето. Там те ще опозна-
ват природата, архитектурата и
градската среда. На третия етаж ще
е тяхната среща с... бъдещето чрез
интерактивни изложби за космически-
те полети и модерните технологии.

Влизане в кожата
на Индиана Джоунс

... Това обещава на малките “хла-
пета” шефката на музея Бистра
Кирова. Още от първото равнище
те ще могат да “се потопят в чудни
приключения сред пещери и антики”.
На второто равнище ще могат да
правят опити по физика и химия. На
третото - да се докоснат до косми-
ческата ера. Въобще наистина “чудо
на чудесата” очаква децата ни. Го-
дишно през “Музейко” се предвижда
да преминават около 100 - 150 000
малчугани. В музея се предвидени
изключителни “екстри” и за техни-
те родители. Докато дечицата се
забавляват, техните бащи и майки,
дядовци и баби ще се развличат в
приятни кътчета.

Сградата на музея ще бъде из-

градена по супермодерни, ергоно-
мични и екологични технологии. Тя
ще използва слънчева енергия от
фотоволтаични панели, ще се отоп-
лява чрез геотермален сондаж. С
една дума - не само чудо на чуде-
сата, ами чудо на чудните чудеса
в България и света, което ще е
единствено на Балканите и в Юго-
източна Европа...

Кой реализира „чудото
на чудесата”?

Любопитен е фактът на кого
именно е поверено самото изграж-
дане на този супермузей на музеи-
те. Вече бе спомената фирмата “А
и А Архитекти”, станала известна с
“приближеността” си до президента
Росен Плевнелиев. Нейният собст-
веник  Ангел Захариев е съпруг на
назначената от президента в слу-
жебния кабинет на Марин Райков
вицепремиерка Екатерина Захарие-
ва. Фирмата е “набъркана” в усвоя-
ването на 30 млн. лева чрез София
тех парк. Фирмата “Бигла 3” в неда-
лечното минало пък бе сред извърши-
телките на ремонта на партийната
централа на ГЕРБ и в нашумелия
скандал около прословутото “лами-
ниране” на НХГ. Иновативната ком-
пания “Уолтопия”, изпълнила просло-
вутото дърво и катерачната част
в сградата на “Музейко”, е също сред
протежираните от Росен Плевнели-
ев фирми, привлечена от него за
реализацията на тъй наречения “Ко-
лайдър Активити Център” с инвес-
тиция за около 13 млн. лева. Единст-
вено фирмата Посттудио може да
се похвали само със скромния си
рекламен пиар във в. “Дневник”.

Какво се крие зад
станиолената обвивка?
Дори авторът на концепцията на

“Музейко” Лий Сколник не пропуска да
подчертае, че реализацията на самата
идея е рожба на... българо-американска-
та дружба. Нещо повече - в него са
вградени редица “български елементи”,
които са измежду гениалните хрумва-
ния на Сколник. Едно от тях е върху
фасадата на мегамузея да бъдат изо-
бразени три планини, които да напом-
нят за... българския ландшафт. Другата
е тематичното “побългаряване” на
музея, като в него са изведени симво-
лично три от основните български
занаяти (пак според Сколник): дърво-
резбата, грънчарството и... тъкане на
шевица (което пък си е пълна глупост,
защото шевица не се тъче, а се шие или
извезва).

Самият Лий Сколник до такава
степен се е заплеснал в своето “бълга-
рофилство”, че не пропуска да раздава
наляво и надясно съвети на нашенски-
те аборигени-историци как да си орга-
низират музейното дело, как да си
подреждат и съхраняват експонатите.
Като най-накрая на въпроса какво не му
е харесало в България, не се сдържа да
се оплаче от тротоарите на София и
да спомене, че докато е ходел по тях
е щял... да си счупи глезена.

Музей? - Не,
пропагандна игротека

В безконечните медийни хвалеб-
ствия за  “Музейко” родните “специ-
алисти” (и нашего брата слагачи жур-
налисти) не пропускат да сипят сво-
ите  суперлативи за американския
проект. Как той щял да направи “от-
ворени” децата ни, как щял да ги
открехне за чудесата на познание-
то, как щял да ги “образова”, да ги
извиси и приближи до европейските
(пардон американските!) “ценности”.

Никой не се сеща обаче (или по-
точно не смее!) да признае, че
всъщност този псевдомузей ще пълни
главите на нашите дечица с банално
познатите ни до втръсване клишета
от американските трилъри и екшъни,
комикси и сериали, мъпети и какви ли
не още реалита, телевизионни кон-
фекции и...пошли арт-дисекции.

Ако това беше музей, а не про-
пагандна игротека, в него щяха да
ни показват истинска история, а не
американски интерпретации върху
настоящето и бъдещето (с вездесъ-
щите космически войни), чийто гла-
вен герой ще е вездесъщият и все-
побеждаващ янки.

Подобен разграден
двор няма

никъде по света. От европейските
държави нито една не е оставила
обучението и възпитанието на деца-
та си на... американски псевдомузей.При
това всичко там ще става под ръко-
водството на една държавна амери-
канска фондация, каквато е “Америка за
България”, което ще е равносилно на
скандална намеса във вътрешните
работи на страната ни.

Така в Амстердам действа първият
детски музей в Европа - “Tropenmuseum
Junior”; във Великобритания - национал-
ният детски музей “Eureka”; в Германия
един от водещите детски музеи e
“Labyrinth”, в Австрия - музеят “Фрида
& Фред”. Дори в Истанбул през 2005 г.
нашите съседи са открили свой музей
на детските играчки “Istanbul Muzeum
Toy”, но подобно “чудо” като нашето,
дори и турците не са си позволили.

Изпълнителната шефка на “Музейко”
Бистра Кирова, която е живо
доказателство, че в България “липсва
политика по отношение на децата.”

Когато не раздава съвети,
Лий Сколник свири на китара
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одовъртежът на полити-
ческите и социалните
трансформации през по-
следните петнадесет го-
дини така увлече българ-
ското общество, че от вни-
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мен и талант-
лив разказвач.
“ Ш л а г е р и ”
съдържа някол-
ко циклично
обединени раз-
каза, в които
повествовани-
ето се разгръ-
ща спираловид-
но и на прили-
ви. Две основ-
ни линии се преплитат тук. Първата
е посветена на възсъздаването на
умилителния патриархално-уютен
живот на градеца К. Авторът ни
дава сравнителна панорама на живо-
та на Отечеството в продължение
на няколко десетилетия. Тук усеща-
ме сблъсъка на сантименталното и
анекдотичното, умилителното, поч-
ти балаганното с битовата бурлес-
ка. Напластяващите се фрагменти,
етюди, сценки оформят цялостното
внушение. Втората линия очертава
появата на вътрешните противоре-
чия в патриархалното общество на
градеца К. И тук точно твърде често
се появяват своеобразни Чудомиро-
ви нотки, интонации, насичащи пат-
риархалната сага със застрашител-
ните вибрации на модерното. Геро-
ят на Веселин Стоянов е малкият
човек, през призмата на чийто по-
глед се извършва движението от
регионалното през националното към
световното.

Искрящ и незлобив
хумор

“Шлагери” показва умението на
автора да надниква във философия-
та на малкия човек, да разгръща
повествованието елегантно, непри-
нудено и сладкодумно. Много незло-
бив и лек хумор блика от тези стра-
ници. Изследването на живота на
шлагерите (бакелита, конските
опашки, сутиените, найлона) прили-
ча на полет над историческите го-
дини от 50-те до 80-те на ХХ век,
които са характерни не само за
градеца К., но и за всяко малко или
средно българско селище.

Втората книга на Веселин Сто-
янов “Вечеря с ангели” (1995) добави
към сладкодумието и бароково раз-
клонената фраза. Разказите “Ер
Франс”, “Хамстери”, “Хлапачката и
пеликанът”, “Късна меланхолия”, “Опи-
сание на чувствата”, “Кейт, която
закусва”, “Едва доловимо синьо” и
“Вечеря с ангели” показаха, че ав-
торът се стреми да даде пълна воля
на потока на съзнанието.

Ако в “Шлагери” имаше искрящ и
незлобив хумор, вицовост, анекдо-
тичност, то във “Вечеря с ангели” се
сблъскваме с тъжно съзерцание.
Авторът се опитва да изследва
сивото мизерно всекидневие на своя
герой, който отново е малкият чо-
век. Чрез това потискащо всекидне-
вие всъщност се рисува мъчително-
то и изнурително битие на Отече-
ството. Веселин Стоянов демонст-
рира тук една рядка способност на
съвременните белетристи - той
съумява да изтръгне сюжет и от
незначителното, да извае художе-
ствен образ от баналното.

Своеобразна епическа
разлятост

От тази книга нататък повест-
вованието при Веселин Стоянов
придобива своеобразна епическа

разлятост. Всичко се развива много
бавно, протяжно, мудно. И главното
обяснение е, че интересът на авто-
ра се насочва предимно към вътреш-
ния живот на героите.

Веселин Стоянов притежава
тънък усет за подробностите, за
детайлите. Той сякаш интуитивно е
осъзнал, че както тонът прави му-
зиката, така и детайлът ражда
прозата. Много показателни в това
отношение са “Късна меланхолия” и
“Мъж до прозореца”. Героят изцяло
се потапя в пулсациите на подсъ-
знанието.

Веселин Стоянов обича безкрай-
ните вътрешни монолози на своите
герои. Персонажите почти винаги
се отдават на рисуване с думи, със
спомени, с видения, с подтекст. Ето
защо по-често приличат на сенки, на
играещи отблясъци, отколкото на
живи хора от плът и кръв. Като че
ли авторът с годините съзнателно
ги изчиства от плътското, за да
наблегне на живота на идеите, на
тайния живот на подсъзнанието.

Исторически
ретроспекции и

есеистични ремарки
Следващата книга на Веселин

Стоянов “Сантиментална като
пума” (1999) продължава тенденция-
та към насищането на повествова-
нието с все повече исторически
ретроспекции, инфилтрирането в
него на есеистични ремарки, лириче-
ско-философски размишления. Текс-
товете от тази книга трудно може
да бъдат определени жанрово - “Ос-
тровите на завръщането”, “Сълза в
клепсидрата”, “Сантиментална като
пума”, “Маса за двама”, “Светлинни
графити”, “...Мъртъв за последен
път”, “Сутрин на плажа в Кан” пред-
ставляват странна амалгама между
проза, лирико-психологически въздиш-
ки и есеистични фрагменти.

Книгите, които Веселин Стоянов
публикува на границата между ХХ и
ХХI век - “Белите полета на спомена”
(2000) и “Забравената уговорка с
Бога” (2003), показват почти демон-
стративния отказ от конкретния
сюжет. За автора все по-съществе-
но става да пресътвори потока на
съзнанието, отколкото да разгърне
един дори и интригуващ сюжет.
Есеистичните му фрагменти прили-
чат на своеобразни пристанища за
мигове.

Романтично-гневна
публицистика

Ако в прозата и есеистиката си
Веселин Стоянов се движи от реа-
листичното към мистичното, в пуб-
лицистиката си е патетично изви-
сен и романтично гневен. Той става
все по-нетърпим към просташките
одумвания и сплетни, които уж ари-
стократичното съзнание на съвре-

Иван
ГРАНИТСКИ

Тези дни издателство “Захарий
Стоянов” пусна на книжния пазар
сборника “Силуети пред огледало-
то”, в който са включени почти
всички издадени досега книги на
Веселин Стоянов: “Шлагери”, “Ве-
черя с ангели”, “Сантиментален
като пума”, “Любовта си тръгва
през ноември”, “Животът - този
любовен глад”, “Очите на махала-
та”, “Силуети пред огледалото”,
“Аутопсия на тялото” и “Моделът
и неговия художник”. Съставител
е Тодор Коруев, а редактор на из-
данието - Иван Гранитски.

менните духовни еничари си позво-
лява да отправи към нашите наци-
оналреволюционери, дейци на
Възраждането и поборници, към пи-
сатели като Христо Ботев, Пейо
Яворов, Димчо Дебелянов, Пеньо
Пенев, Никола Вапцаров, Иван Ва-
зов.

Така махалата обяви Христо Бо-
тев за пияница и пройдоха, Пейо
Яворов за убиец на Лора Каравело-
ва, Димчо Дебелянов за скитник,
Пеньо Пенев за луд, а Вапцаров - за
грозен. Разпънала сакатите си мер-
ки, махалата иска да бабува при
раждането на всеки, за да може
веднага да го положи в тесния свой
калъп за уроди.

Прекрасно е, че писател като
Веселин Стоянов защитава делото
и духовното наследство на Левски
и Гео Милев, светите братя Кирил
и Методий и Иван Вазов. Вълнуващо
е, че той реагира с ярост и погнуса
на опитите на съвременните отро-
дители и духовни чапкъни да посег-
нат на наши исторически светини
и стълбове на българския национа-
лен дух. Това е безкрайно нужно на
нашето общество тъкмо днес, ко-
гато преоценката на всички стой-
ности и глобалните геополитически
преориентации ни изправят пред
реалната опасност от размиване
на националната идентичност.

Веселин Стоянов е нарекъл
твърде сполучливо томчето с из-
брани свои творби “Любов, Сънища,
Думи и... други изображения на
Смъртта”. Действително трите
ключови думи за тази книга са
Любов, Сънища и Думи. За автора
любовта е едновременно и реална,
и имагинерна, тя е сънят на думи-
те, както думите са сънищата на
любовта. Най-сетне в думата, в
словото се откриват всички
превъплъщения на любовта, съня и
човешкия живот. Но той знае, че
животът е другото лице на
смъртта. И затова във всички стра-
ници, където се разхожда нощната
стража на любовта, където в неиз-
бродните пространства на сънища-
та препускат легионите на думи-
те, творецът иска да открие изо-
браженията на смъртта. За него
тя е пеещото дете на Вечността
или другото име на Живота.

Â
Веселин Стоянов

манието му все по-често започнаха
да убягват значими художествено-
естетически факти. Бурните соци-
ални разломи и потресения, от една
страна, преобърнаха индивидуална-
та скала на ценностите на отдел-
ните творци, а от друга - произвеж-
даха друг вид обществена енергия,
която изтласкваше от полезрение-
то на публиката не само ярките
произведения, но и цели плодотвор-
ни тенденции. Създаде се своеобра-
зен вакуум, в който цяло поколение
почти бе изместено към перифери-
ята на литературния живот. Сами-
ят литературен живот претърпя
драматични сривове, бяха закрити
редица списания, вестници и изда-
телства. Територията на критика-
та бе трагично стеснена, нарушен
бе естественият процес на крити-
чески анализ и оценка на отделната
творба или развойна тенденция.

Няма да се разплачем за графома-
ните, които проявяват завидна
чевръстост и изобретателност, но
не можем да не страдаме за книгите
на талантливите ни литератори.
Малцина днес могат да прочетат и
да чуят размишленията на родните
ни творци за обществото и време-
то. Дори писатели от ранга на Ан-
тон Дончев и Валери Петров, Йор-
дан Радичков и Вера Мутафчиева,
Павел Матев и Любомир Левчев,
Стефан Цанев и Константин Пав-
лов, се превръщат в елитарни авто-
ри. Ако допреди петнадесетина го-
дини творбите им излизаха в тира-
жи 20-30-50 хиляди, днес те падат
до 1000-2000 екземпляра.

А какво да кажем за авторите,
които днес са на прекрасната сред-
на творческа възраст? Цяло едно
невероятно талантливо поколение
остана в сянката на политическите
и социалните щормове, разтърсили
обществото ни след 1989 година.

Едно от
най-интересните имена

на това поколение е Веселин Стоя-
нов - автор на няколко книги с проза
и есеистика, както и на стотици
публицистични късове из всекиднев-
ниците. Още С първата си книга
“Шлагери” (1992) той показа, че след
Чудомир Казанлък дава на отечест-
вената литература и друг сладкоду-
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здателство “Книго-
пис” започва поре-
дица за знаменити-
те личности на чо-

“Векът на Луи XIV” (ИК “Из-
ток-Запад”) от Волтер запознава
читателите не само с биографи-
ята на един от най-значимите
френски владетели, но и пред-
лага обстоен поглед върху инте-
лектуалния, социалния и иконо-
мическия живот във Франция и
Европа през XVII век.

Франсоа-Мари Аруе (1694-
1778) е френски писател, фило-
соф, ерудит, станал символ на
епохата на Просве-
щението. Видният
интелектуалец е из-
вестен с псевдони-
ма си Волтер. Той е
изтъкнат мислител,
оказал огромно
влияние върху ев-
ропейския интелек-
туален елит. Стилът
му се отличава с
елегантност и пре-
цизност, както и с
тънка ирония.

Ето какво пише
самият Волтер за
“Векът на Луи XIV”:
“Стремежът ни не е
да създадем само
животопис на Луи
ХIV, поставяме си и
по-обширна цел -
желаем да се опи-
таме да обрисуваме
за потомците не

“ЛЕЙДИ АФРИКА”
от Пола Маклейн изда-
ва “Обсидиан” в превод
на Боян Дамянов. Бри-
танска Източна Афри-
ка, 20-те години на ХХ
в. Затворената общ-
ност на белите засел-
ници в земите на
днешна Кения е толко-
ва бохемска като па-
рижкото “изгубено по-
коление”. Нравите са
се променили, ала не
и представата за под-
чинената роля на же-
ната. Свободолюбивата Берил, обучена от
племето кипсиги да ловува в саваната, не
може да се примири с живота на фермерска
съпруга. Тя скандализира не само местната
бяла общност, но и британския двор заради
връзката си със сина на крал Джордж V. Има
три брака и много романтични увлечения, но
голямата й страст са ездата и летенето. А
Африка си остава любовта на живота й.

“ДРЕБНАТА СТА-
РИЦА, КОЯТО НАРУ-
ШИ ВСИЧКИ ПРАВИ-
ЛА” от Катарина Ингел-
ман-Сундберг издава
“Колибри” в превод на
Богдан Русев. Това не е
поредният сензационен
шведски трилър, а бле-
стяща криминална лу-
дория с главен герой
77-годишната Марта
Андерсон. Докато оби-
тателите - или “клиенти-
те”, както ги наричат
сега, на старческия дом
“Диамант” пият сутрешното си кафе във все-
кидневната, тя обмисля как да промени живо-
та си. Сънят за един банков обир не й дава
покой, а любимият й боровинков ликьор не е
достатъчна утеха. Твърдо решена да не прека-
ра оставащите й дни в креслото, заедно с че-
тирима стари приятели тя организира бунт сре-
щу ограниченията, които им налагат в дома.

“СЛАВА В СМЪР-
ТТА” от Нора Робъртс
издава “Хермес”. Голяма
киностудия заснема
филм по книгата за
един от първите случаи
на Ив Далас. Преди
края на снимките про-
дуцентите и режисьорът
организират бляскаво
парти, на което са пока-
нени и главните дейст-
ващи лица от реалната
история - Ив Далас и
Делия Пийбоди. На пар-
тито Ив с интерес на-
блюдава актрисата, която се превъплъщава в
нейния образ. Но вниманието й грабва Кей Ти
Харис - актрисата в ролята на Пийбоди. Кон-
фликтна и арогантна, тя очевидно притежава
умението да печели врагове. Когато по-късно
вечерта в басейна на покрива е открит трупът
на Харис, лейтенант Далас влиза в обичайно-
то си амплоа - разследване на убийство.

“БУДА ОТ ПРЕД-
ГРАДИЯТА” от Ханиф
Курейши издава “Про-
зорец”. Карим е мечта-
телен тийнейджър, кой-
то иска да избяга от
предградията на южен
Лондон и да вкуси от
забранените плодове
на 70-те. Баща му, ин-
диец, държавен чинов-
ник и самопровъзгла-
сил се гуру, се влюбва
в ексцентрична хипар-
ка, заради която напус-
ка кротката си съпруга
англичанка и се мести в града заедно със
сина си. Когато на Карим му се открива
възможност за живот в театъра, той започва
да получава вниманието, за което е копнял.
Книгата е игрива и хапливо остроумна сатира
на междукласовите и междуетническите от-
ношения, както и на популярната култура във
Великобритания през 70-те години на XX век.

История

Луи ХIV прави Франция
доминираща сила в Европа

действията на един-единствен
човек, а духа на хората през
един век, надминал другите със
своето просвещение.” Трудът на
френския интелектуалец е първо-
то мащабно проучване върху уп-
равлението на Луи ХIV. Кралят
Слънце през периода на своето
властване (1643-1715) успява да
направи Франция доминираща
сила в Европа. Според Волтер
съществува пряка връзка между

икономичес-
кия проспери-
тет и развити-
ето на култу-
рата. Ученият
смята, че все-
ки владетел
може да взи-
ма добри или
лоши управ-
ленски реше-
ния, но дейст-
вително важ-
ното е какво
оставя след
себе си в об-
ластта на кул-
турата. Имен-
но заради по-
стиженията в
областта на
к у л т у р а т а
Волтер поста-
вя управлени-
ето на Луи

ХIV наравно с постиженията на
Древна Гърция, Древен Рим и
Италианския Ренесанс, и го
смята за един от златните пе-
риоди в човешката история.
Френският интелектуалец пише:
“Европа е задължена за възпи-
танието и обществения си дух
на двора на Луи ХIV.”

Трудът на Волтер разглежда
големите политически и военни
събития по време на управление-
то на френския крал. Представе-
ни са вътрешното устройство на
кралството, личният живот на вла-
детеля, неговият двор. Специал-
но внимание е отделено на раз-
цвета на науката и изкуствата и
напредъка на човешкия дух. В
първия том на “Векът на Луи XIV”
Волтер се спира обстойно върху
ситуацията във Франция и Евро-
па преди идването на власт на
Краля Слънце. Отделено е вни-
мание върху регентството на кар-
динал Мазарини, самостоятелно-
то утвърждаване на Луи на пре-
стола, отношенията с аристокра-
цията и църквата. Волтер подроб-
но разглежда геополитическата
ситуация в Европа и войните, ко-
ито води френският крал, за да
направи страната си доминиращ
фактор на Стария континент.

Îáðàçîâàòåëíà
ïîðåäèöà çà äåöà
íà “Êíèãîïèñ”
Първите две издания разказват за Леонардо да Винчи и
Исак Нютон, в подготовка е книга за Христофор Колумб

ИИИИИ
вечеството - учени и писа-
тели, мореплаватели и ко-
смонавти, художници и му-
зиканти, президенти и мо-
нарси. Любопитни житей-
ски подробности са пред-
ставени редом с най-про-
чутите дела, с които вели-
ките хора са останали в
историята, научи ДУМА от
издателя Георги Алексан-
дров.

Книгите са предназ-
начени най-вече за деца,
но са полезно четиво за
всички възрасти. Написа-
ни са с много жив език,
като съчетават познанието със забавата.
Необичайно големият брой илюстрации прави по-
редицата наистина уникална. Всяка книга съдържа
близо сто илюстрации. Тематични страници пре-
доставят допълнителни сведения за интересни
събития и факти, свързани със съдържанието.

Създадена от американски автори и илюстра-
тори, “Кой е...” вече включва над петдесет загла-
вия и неведнъж е попадала в класацията на “Ню
Йорк таймс” за най-успешните поредици за деца.

Българското издание на поредицата започва
със заглавията “Кой е Леонардо да Винчи” и “Кой
е Исак Нютон”. Издателството вече подготвя и
книгата за Христофор Колумб.

Не е случайно, че “Книгопис” започва пореди-
цата с книгата за Леонардо да Винчи. Животът на
емблематичната ренесансова личност е като
пъстър пъзел от постижения и провали. Книгата
представя великия творец и изобретател от детст-

вото му в родното италианско градче до по-
следния му час в имение на френския крал.

Колкото и много да се знае за Леонардо,
книгата изненадва с много любопитни случ-
ки и факти. Защо родителите му го изоста-
вят? Вярно ли е, че водил записките си с
огледално писане? Колко хиляди рисунки
съдържат тетрадките му? Опитал ли е да лети
с направени от него крила? Правил ли е ди-
секции на трупове, за да опознава човешко-
то тяло? Това са само част от въпросите, на
които забавното четиво и закачливите илюс-
трации дават интересни отговори.

Макар че Исак Ню-
тон е сред най-прочу-
тите учени на всички
времена, често знание-
то за него се изчерпва
с мита как падаща
ябълка му подсказала
идеята за гравитацията.
А биографията му е
далеч по-богата на на-
учни постижения и жи-
тейски превратности.
Книгата го представя
не само като гениален
професор в Кеймбридж,
но и като потаен алхи-
мик, управител на Мо-
нетния двор в Лондон и
дори депутат в Британ-
ския парламент. Нютон
постигнал огромна из-

вестност и признание в научните среди, но в лич-
ния си живот останал самотник, известен със спри-
хав нрав и нежелание да споделя прозренията си.
Освен с десетки великолепни рисунки изданието е
илюстрирано с познавателни схеми и с портрети на
други велики учени от онова време.

Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА
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ловдивската галерия “Възраждане” ще
отпразнува своята 20-а годишнина на
1 септември от 18 ч. за радост на сво-
ите приятели и почитатели на изкуст-
вото. Поредица от събития бележат
юбилея на галерията. Ще бъде връчена
наградата “Арт медия” на журналисти,
които отразяват културната политика
на града, както и  “Сребърно Възражда-
не” на двама художници, заслужили го с
майсторството и духовното си отноше-
ние към арт салона. Сребърната стату-
етка е изработена от Георги Чапкънов.

Галерия “Сердика” открива сезона с изложба на Ребека
Узиел. Тя е положителна, цветна, експресивна, невъзможна
за събиране в рамка от думи. Тя е всичко, от което имате
нужда, за да задържите лятото, научи ДУМА от галерията.

Ривка, както е позната на публиката, е родена в Бълга-
рия, но още в детските си години заминава със семейството
си за Израел. Там завършва художественото си образование.
Учи в художественото училище Клишер в Тел Авив; в кръжо-
ци по изобразително изкуство в културен дом Смиленски, в
Реховот; в музея на Тел Авив - история на изкуството.

Днес е член на Съюза на художниците и скулпторите в
Израел, Съюза на художниците в Реховот, Израел, и Съюза на
дейците на изкуството в Уганда, и е културно аташе от
името на почетния консул на Уганда в Израел. Ривка прави

много само-
стоятелни
изложби и
взема учас-
тие в общи
експозиции в
Европа, Аме-
рика, Африка.
Нейни твор-
би са прите-
жание на ре-
дица обще-
ствени ин-
ституции и
част от лич-
ни колекции
по цял свят.

“Аз ще бо-
ядисам живо-
та ви с цве-
тове”, обеща-
ва художнич-
ката. Верни-
сажът е на
1 септември
от 18 ч.

Изложба-
та ще про-
дължи до 19
септември.

Ï
Страницата подготви Надежда УШЕВА

Сред кулминациите на събитието е откриването
на новата изложба на Димитър Войнов-син

Галерия “Възраждане” към Народно читалище
“Възраждане” е създадена на 5 септември 1995 г.
по идея на секретаря на читалището Димитър
Атанасов, писател и журналист. Ръководи се от
тандема Краси Алексиева и Симеон (Сим) Алексиев.
Те работят с утвърдени имена и с млади и неиз-
вестни творци. През 2010 г. Краси и Сим Алексиеви
са куратори на Националните есенни изложби -
Пловдив с проект “Тялото”, след спечелване на
общински конкурс. В шест къщи в Старият град
са експонирани 20 самостоятелни изложби по
темата на автори, сред които са доц. Владимир
Генадиев - почетно участие, Вихра Григорова,
Георги Чапкънов, проф. Десислава Минчева, Ди-
митър Войнов-син, Димитър Рашков, Кеазим Иси-
нов, Огнян Недков, Слав Бакалов. През 2006 г. в
Нощта на отворените галерии и музеи галерията
получи първата награда - скулптурата “Полет над
Пловдив”, учредена от КЦМ - Пловдив, за галерия
номер едно. През 2010 г. галерия “Възраждане” бе
удостоена със златна значка “Златна книга” и

специален сертификат за почетен статут на
институция с висок престиж и обществено при-
знание в областта на културата.

В периода до 1 септември 2015 г. са предста-
вени 450 изложби, средно по 20 изложби на годи-
на. Показани са над 12 000 произведения на из-
куството. Посетени са от над 120 000 души.
Четиридесет художници са дебютирали. За първи
път в Пловдив са показани над 115 автори, сочат
данни на галерията.

Ще дадем награда и на фен номер 1 на галерията.
Ще разиграем за всички гости на празника ни том-
бола с много награди, като най-голямата ще бъде
картина от наш художник. Ще бъде представен
новият луксозен двуезичен албум “20 години галерия
“Възраждане”, който включва 170 стр. със 74 автори
и много илюстрации, фотографии и данни, научи
ДУМА от галеристката Краси Алексиева.

 Една от кулминациите ще бъде откриването
на новата изложба на Димитър Войнов-син
“Пътят към Голгота”, посветена на Боби...

Ребека Узиел:

Ще боядисам живота
ви с цветове

Новият сезон в арт салона
на БНП Париба се открива с
изложбата “Тетрада”, която
представя картините на че-
тирима млади художници,
възпитаници на Национална-
та художествена академия.
Това са Александра Рамирез,
Мария Стамати, Мирослав
Миронов и Светлана Костова.

Събитието се провежда
съвместно с арт галерия
“Париж-Москва”.

“Тетрада” не е аритмети-
чен сбор от произведенията
на четирима творци, а сво-
еобразна визуална компози-
ция, в която всеки изпъква
със своята своеобразност и
ритмика, но същевременно
хармонично се вписва в цяло-
стната “партитура” от про-
изведения. Всеки от тях, със
своята специфична сетив-
ност, реагира на обсебващо-
то всекидневие и интерпре-
тира обкръжаващия го свят.
Нестандартната визия за
стандартните ситуации в
картините на Александра

Четирима млади художници
с обща експозиция

Рамирез, подчертана
от разчупената ком-
позиция и експресив-
ните цветове, влиза в
спонтанен “диалог” с по-
реалистичните “стоп-ка-
дри” от уличния пейзаж
на Мария Стамати.
Към тях се включва, с
непринуденост, но,
може би и малко
тъга, визията на
Мирослав Миро-
нов за роботи-
з и р а н е т о ,
отчуждава-
нето на хо-
рата, разделени, едва ли не,
непрекъснато от екрана на

Мария Стамати

някой компютър или
телефон. Светлана Ко-

стова пък улавя момент-
ни настроения, които

втъкава в своите гра-
фики. Крайъгълният

камък, обединяващ
произведенията на

четиримата ху-
дожници е не-

престанното
търсене на
онова “отвъд”,

на загатнатия
подтекст, на неясното, едва
доловимо чувство за нещо

н е и з к а з а н о ,
скрито в про-
стите образи,
форми, ситуа-
ции, които ни
з а о б и к а л я т .
Артистите от
“Тетрада” са
част от това
странстващо
поколение ар-
тисти, “гъде-
личкано” от не-
обуздана нуж-
да да пътеше-
ства и изслед-
ва нови обекти
и територии.

Изложбата
продължава до
15 септември в
салона на БНП
Париба на бул.
“Цар Освободи-
тел” 2.

Александра
Рамирез

Мирослав
Миронов

20 ãîäèíè ãàëåðèÿ “Âúçðàæäàíå“20 ãîäèíè ãàëåðèÿ “Âúçðàæäàíå“20 ãîäèíè ãàëåðèÿ “Âúçðàæäàíå“20 ãîäèíè ãàëåðèÿ “Âúçðàæäàíå“20 ãîäèíè ãàëåðèÿ “Âúçðàæäàíå“
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Пет дни преди са-
мостоятелния си кон-
церт в зала “Арена
Армеец” цигуларят
Васко Василев ще бъде
част от “Приятелите”
на изключителния
българин Енчо Керязов.
“Приятели” е мотото,
под което ще се събе-
рат за първи път в
България световни
звезди на спорта и
цирковото изкуство,
за да оставят без дъх
публиката на петото
издание на инициати-
вата в подкрепа на
талантливите деца на
България. Събитието е
на 24 февруари 2016 г.
в столичната зала
“Арена Армеец”. Пока-
ната към Васко Васи-
лев идва лично от най-
голямото българско
име в световния цирк
и инициатор на съби-
тието Енчо Керязов,
чиято фондация е ор-
ганизатор на спек-
такъла.

“С Енчо се запознах-
ме преди няколко годи-
ни - той дойде на мой
концерт в София и
веднага си допаднахме.

Китаристът на британската рок група “Ролинг
стоунс” Кийт Ричардс обяви в сайта си, че пред-
стои да издаде нов солов албум. “Crosseyed Heart”,
в който са събрани 15 песни, трябва да излезе на
18 септември. В него Ричардс свири на електриче-
ска, бас и акустична китара, клавишни и пее. Ал-
бумът, по неговите думи, представлява пътеше-
ствие през реге, рок, кънтри и блус. Първият сингъл
- “Trouble”, се появи на 17 юли.

Баладата “Illusion” е написана от музиканта в
дует с Нора Джоунс, изпълнила главната роля във
филма на Уонг Карвай “Моите боровинкови нощи”.
В записите на два от траковете е участвал сак-
софонистът на “Ролинг стоунс” Боби Киз, починал
през декември 2014 г.

Този албум е трети поред за Ричардс след
дисковете “Talk Is Cheap” и “Main Offender”, издадени
преди повече от 20 години.

През юли т.г. музикантите анонсираха експози-
цията “Exhibitionism” - голяма изложба с предмети
от архива на “Стоунс”. В нея ще бъдат предста-
вени повече от 500 експоната, включително ори-
гинални сценични декори, китари и други инстру-
менти на изпълнителите, постери и обложки на
албуми, редки студийни записи и неиздавани видео-
клипове на групата. Изложбата ще бъде открита
на 6 април 2016 г. в лондонската галерия “Саатчи”.

Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

Кийт Ричардс пуска
нов солов албум

Васко Василев
става част от
спектакъла „Нощ
на звездите”

Запознах се с кариера-
та му и истински се
впечатлих от талан-
та и постиженията
му. Когато ме покани
да се включа в “Нощ на
звездите”, малко се
стреснах, защото не
знаех какво точно има
предвид, но след като
ми сподели идеята си,
веднага приех. Засега
е тайна” ,  разказва
Васко Василев. Засега
нито Енчо Керязов,
нито Васко Василев
са готови да издават
подробности от иде-
ята и кой кого на
какво ще учи.

Потвърдени участ-
ници до този момент
са Йордан Йовчев, Ан-
самбълът по художе-
ствена гимнастика,
Станка Златева и мно-
го значими имена от
света на професионал-
ния спорт и цирково-
то изкуство.

Билети се продават
онлайн на
www.ticketpro.bg и в ма-
газинната мрежа.

Всяко издание на Банско джаз фест
е докосване до звезди. И всяка година
за пореден път се потвърждава мне-
нието, че колкото по-голяма звезда е
даден музикант, толкова по-земен, ес-
тествен, скромен и откровен човек е.
Знаменитият пианист Монти Алек-
сандър бе за мен най-впечатляващият
гост на 18-ото издание на традицион-
ната проява в пиринския град. Сре-
щайки го да се разхожда по уличките
на Банско, човек никога не би си помис-

Монти Александър:

Èìàõ ùàñòèåòî äà ñâèðÿ
ñ ìíîãî îò ìîèòå êóìèðè
Знаменитият американски пианист,
роден в Ямайка, не умее да чете ноти,
но има уникален стил на изпълнение
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лил, че се разминава със записания в
Топ 5 джаз пианисти на всички вре-
мена. На 71 години е, но за 50-годиш-
ната си творческа кариера е успял да
свири с най-великите имена на джаза.
Франк Синатра, Тони Бенет, Рей Бра-
ун, Дизи Гилеспи, Куинси Джоунс, Бар-
бара Хендрикс, Кларк Тери, Боби Мак-
ферин и много други са в списъка.

Роденият в Ямайка музикант пра-
ви първите си стъпки в общуването
с пианото на 6-годишна възраст в

родината си, посвирвайки детски пес-
нички, а по-късно и поп парчета. Ко-
гато бях 10-годишен и видях на сце-
ната Луис Армстронг, бях впечатлен
от силното въздействие на тази
огромна личност, разказва Монти
Александър. След това непрекъснато
се опитвах да го имитирам как
изпълнява песента “High Society”.
Баща му му купува тромпет, но “от
свиренето ме заболяваше устата”.

Пианото става любим инструмент
на Монти. Докато свири за удоволст-
вие, по купони и други сбирки, един ден
някакъв човек му плаща за изпълнени-
ята. Прибира се в къщи с първата си
“заработка” и много трудно успява да
убеди майка си, че е изкарал парите с
честен труд.

Заниманията му стават професио-
нални, когато семейството му през
1961 г. се премества да живее в САЩ.
Монти признава, че е слухар, въпреки че
репертоарът му е необятен и до този
момент е записал над 70 албума като
лидер на формации. През 1962 г., докато
свири в клуба на Джили Рицо в Ню Йорк,
го чува приятелят на съдържателя -
Франк Синатра. Тогава започва твор-
ческото им сътрудничество, което му
дава път, други професионални висоти,
както и запознанство и работа с много
от големите имена на джаза от онзи
период. Първия си албум записва през
1965 г., а звукозаписната компания го
назовава “Alexander the Great”. През 2011
г., празнувайки пет десетилетия твор-
ческа кариера, Монти Александър изда-
ва албума “The Full Monty”, който показ-
ва цялото многообразие на музикалния
му талант. Когато Натали Коул реша-
ва да издаде албум в памет на баща си

Нат Кинг Коул - “Unforgettable: With Love”,
мениджърът й се обажда на Монти
Александър с покана да участва в запи-
са на пиано партиите. Макар поласкан
от вниманието, Монти отговаря:
“С голямо удоволствие, зная наизуст
всичките му песни, но не умея да чета
ноти.” Мениджърът отсича: “Това няма
значение!” Отидох при нея и направих-
ме песните, а когато от албума
“Unforgettable” се продадоха толкова
милиони копия, той доби 7 пъти плати-
нен статус и спечели няколко “Грами”,
тази широко скроена, благородна и
талантлива жена ми изпрати една
платинена плоча, която с гордост по-
ставих на стената”, разказва Монти.
По неговите думи, Нат Кинг Коул,
известен повече като певец, е
всъщност флагманът на пианистите.
Миналата година Монти Александър е
бил председател на журито на конкур-
са за пианисти в Монтрьо. “Всички бяха
отлични изпълнители, повечето от тях
с академично образование, казва Мон-
ти, но лично аз се възхищавам най-
много на уличните музиканти. Те имат
свой характер на изпълнението, да
имаш език, който създаваш сам в мо-
мента, това е истинският джаз”, за-
ключава маестрото.

Съпругата на Монти
Александър - певицата

Катерина Дзапони, изпълни
две песни специално за

публиката в Банско
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С ролята си в “Лунатици”
от Кен Лудвиг именитата
актриса Виолета Гиндева се
завръща на сцената на Народ-
ния театър “Иван Вазов” след
трийсет години. В спектакъла
участват и Аня Пенчева, Ми-
хаил Петров, Анна Петрова,
София Бобчева, Христо Чеш-
меджиев, Васил Драганов, Вла-
дислава Николова и Павел
Иванов. Режисьорка е Росица
Обрешкова. Премиерните
спектакли са на 29 и 30 сеп-
тември от 19 ч. на Камерната
сцена.

Още две са премиерите, с
които започва своя нов сезон
Народният театър “Иван Ва-
зов”. Откриването е на
12 септември в 19 ч. с преми-
ерата на “Процесът против
богомилите” от Стефан Ца-
нев, режисьорка е Маргарита
Младенова. Участват Деян
Донков, Теодора Духовникова,
Иван Бърнев, Рени Врангова,
Стефания Колева, Христо
Петков, Йосиф Шамли, Илиана
Коджабашева, Сава Драгун-
чев, Павлин Петрунов, Благо-
вест Благоев, Христо Ушев,
Теодор Елмазов, Пламен Пеев,
Лилия Гелева, Неда Спасова,
Калоян Трифонов. Билетът за
“Процесът против
богомилите” ще ви
осигури и вход за
партито след
представлението
в столичния клуб
“Терминал 1”, ул.
“Ангел Кънчев”. Там
ще можете да се
срещнете със звез-
дите на Народния
театър. За наст-
роението ще се по-
грижи група
“Jeremy?”, съобща-
ва Елина Калинова.

“Олег Табаков стана на
80” оповестява огромен пла-
кат на фасадата на Москов-
ския художествен театър
“Чехов”. Той приканва на
тържество по случай юби-
лея на художествения ръко-
водител на театъра, орга-
низирано на 17 август под
формата на пряко предава-
не. Първите кадри се появя-
ват на екрана, щом автомо-
билът с Олег Табаков и него-
вото семейство навлиза във
вътрешния двор, където за-
почва импровизираният праз-
ник с участието на млади
актьори. В добро настрое-
ние, придружен от близките
си, виновникът за тържест-
вото се качва на петия
етаж, където събралите се
гости го посрещат с оглу-
шителни аплодисменти.

На сцената излиза во-
дещият Игор Верник и обя-
вява на-
ч а л о т о
на кон-
ц е р т а
под на-
с л о в
“ Ж и -
в о т ъ т
на забе-
л е ж и -
т е л н и я
Олег Та-
баков”. В
н е г о
у ч а с т -
ват ак-
т ь о р и -
те от
т е а т ъ -
ра, сту-
д е н т и
от шко-
л а т а -
с т у д и я
на МХАТ
и възпи-
т а н и ц и
на Мос-
к о в с к а -
та теа-
т р а л н а

œÓ‰ ÎËÔËÚÂ ÒÚˇ„‡Ú Á‡
‰Â‚ÂÚË Ô˙Ú ÙÂÒÚ‡ ìœËÂÓî
Международният куклен
форум за възрастни се
открива на 24 септември

Христо ХРИСТОВ

а девети пореден път Стара Загора ще
бъде домакин на международния куклен
фест за възрастни “Пиеро”, съобщи Дарин
Петков, председател на едноименното
сдружение и директор на местната ак-

«

Испания); “Любовна лирика” (театър “Lightwave”
от Букурещ, Румъния); “Будапещенските марио-
нетки” (театър “Bence sarkadi” от Будапеща, Ун-
гария); “Любов - и Страст Б” (театър “Odivo” от
Банска Бистрица, Словакия); “Да играеш Бекет”
(театър “Tempo” от Анкара, Турция); “Земя на
хлебарки. Песни по Шулц” (градски театър
“Miniatura” от Гданск, Полша) и “А-та-ка” (театър
“Cal y Canto” от Бургос, Испания).

Българските продукции включват “Момо” (мла-
дежки театър “Николай Бинев” от София), “Мълча-
ливи предания” (ДКТ Варна), “Семейство Замза”
(копродукция на ДКТ Сливен и НАТФИЗ “Кр. Сара-
фов”), “Децата на Хамелн” (ДКТ Пловдив), “Без
обувки” (Столичен куклен театър) и “Кокошката
със златните яйца” (ДКТ Стара Загора).

Съпътстващата програма предвижда излож-
ба на народни носии, подготвена от АЕК “Етъра”;
премиера на книгата “Естетическите проекции
на театралната кукла” от Джина Павлова, дис-
кусия на артмениджърите за делегираните бю-
джети, джаз концерти и ново анимационно кино.

Постановките ще оценява жури с председа-
тел театроведката Светла Бенева и членове от
Полша, Хърватия и Чехия. Голямата награда,
изработената приживе от ваятеля Емил Иванов
статуетка “Пиеро”, ще бъде връчена за цялостно
най-добро представяне.

тьорска трупа. Началото на проявата е на
24 септември, в предварителната конкурсна про-
грама са записани състави от Испания, Словения,
Полша, Словакия, Унгария и Турция. България ще
бъде представена от домакините, Пловдив, Вар-
на, София и Сливен с копродукция със студенти
на НАТФИЗ. Успоредно с пиесите, които ще се
играят на три сцени, ще “върви” и уличен театър,
в който ролите са си разпределили актьори от
Унгария, Испания, Канада, САЩ и България.

Часове преди официалното откриване и пред-
ставленията на “Страх” (трупата-домакин) и
“Крабат” (театъра на Любляна, Словения) ще се
проведе уъркшоп по лайтдизайн под наслов “Свет-
лината като художествен инструмент - нейно-
то възприемане и влияние върху нас”. Участници-
те от чужбина са подготвили “Алегро ма нон
тропо” (театър “Zero en Conducta” от Барселона,

Директорът на ДКТ Стара Загора Дарин Петков с
голямата награда - статуетката “Пиеро”

ПРЕМИЕРИ

Виолета Гиндева се
връща на сцената на
Народния след 30 години

“Процесът против богомилите”

Третата премиера е
“Дългият път на деня към
нощта” от Юджийн О’Нийл с
режисьор Владлен Александ-
ров, а на сцената ще видим
артистите Бойка Велкова,
Стоян Алексиев, Дарин Анге-
лов, Деян Ангелов и Ева Дана-
илова. Премиерните спектак-
ли са на 7, 8 и 9 октомври на
Сцена на IV етаж от 19.30 ч.

След едногодишно прекъ-
сване на 25 и 26 септември
зрителите могат да аплоди-
рат отново артистите Ка-
мен Донев, Рени Врангова,
Светлана Янчева, Руси Чанев,
Албена Колева, Валентин Та-
нев, Стефания Колева и др. в
“Животът е прекрасен” - спек-
такъл на режисьора Алек-
сандър Морфов.

За да споделите с нас пред-
стоящите събития и да бъде-
те част от живота в театъ-
ра, за да бъдете близо до
вашите любими артисти, не
пропускайте да потърсите на
нашите билетни каси списа-
нието, чието издаване НТ
“Иван Вазов” започва с начало-
то на сезона. И това няма да
бъде единствената ни изне-
нада за зрителите, обещават
от трупата.

ЮБИЛЕЙ

Олег Табаков празнува 80 в театър „Чехов”
школа на Олег Табаков за
даровити деца.

Специален номер в про-
грамата представлява про-
читът на всички поздрави-
телни телеграми до юбиля-
ря - от негови съученици,
състуденти, приятели, коле-
ги, до президента Владимир
Путин. Букети и кошници с
цветя, авторски песни, вклю-
чително два абонамента за
новия футболен сезон са
сред оригиналните подаръ-
ци, поднесени на Табаков от
видни представители на кул-
турните, обществените,
спортните среди.

Роден на 17 август 1935
г. в Саратов в семейство-
то на лекари, Олег Табаков
проявява артистични за-
ложби още в ранна детска
възраст, а в гимназията
вече посещава театрален
кръжок и води детско-юно-

шески предавания по радио-
то. През 1953-1957 г. учи в
школата-студия на МХАТ.
През 1956 г. Олег Ефремов
създава към нея Студия на
младия актьор, впоследствие
театър “Съвременник”, в кой-
то Табаков е един от воде-
щите артисти до 1983 г.

Още като студент в
трети курс дебютира в ки-
ното (снима се в повече
от 100 филма), озвучава
мултфилми, участва в де-
сетки радиопостановки.
През 1973 г. започва да се
занимава с преподавател-
ска дейност. Носител е на
най-високи държавни и
творчески отличия, орде-
ни и медали, Народен ар-
тист на СССР. С първата
си съпруга Людмила Крило-
ва има син и дъщеря, с вто-
рата Марина Зудина -
също син и дъщеря.

Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, художественият ръководител на
театъра Олег Табаков, Марина Зудина, Владимир Кашпур (от ляво на дясно на
втория ред), Анатолий Белий, Даря Мороз, Сергей Безруков и Игор Верник (от

ляво на дясно на първия ред) на среща на трупата в МХТ “Чехов”, 2008 г.
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Страниците подготви
Кристиела СИМЕОНОВА

“Пръв селянин”, “Пръв
инженер”, “Най-добър
футболист”... “Император
на Централна Африка” -
всички тези титли
принадлежат на един
човек. Жан-Бедел
Бокаса - един от, меко
казано, най-екстрава-
гантните военни дикта-
тор в света през XX век,
сам се провъзгласи за
император, след като в
продължение на десети-
на години бе президент
на Централноафрикан-
ската република (ЦАР).
Страховити легенди се
носят за Бокаса -
изяждал политическите
си противници.

Единствената жена в над двувековната
история на имперски Китай, която получава
титлата император, e У Дзътиен. Тя управлява
Поднебесната империя почти половин век - от
665 до 690 г. чрез императори-марионетки, а
през 690 г. основава собствена династия -
Джоу, и управлява лично под името импера-
тор Шъншън от 690 до 705 г. У е противоречи-
ва личност и мненията за нея са полярни - от
велик владетел до непреклонен и зъл тиранин.
Под нейното управление мощта на Китай
нараства значително, населението се увелича-
ва, икономиката процъфтява. През 705 г. тя е
детронирана - възстановена е династията Тан,
като на престола идва император Джундзун.
У Дзътиен е потомка на известен аристократи-
чен род от Шанси. Около 636-638 г. е избрана
за наложница от пета степен на император
Тайдзун. Не след дълго тя става негова
любимка заради острия си ум и познанията
по литература и история. Той даже й разреша-
ва достъп до официални документи, което й
позволява да е в течение на работите на

В началото управлявани от обожествени царе, след това
превърнали се в република, впоследствие в голяма и
могъща империя - това е накратко историята на римляните.
Римската империя е една от най-дълго властвалите и най-
велики империи в света. Римляните имали способността да
завладяват и задържат под контрола си големи територии в
продължение на стотици и дори хиляди години. Империята
(27 г. пр.Хр. - 476/1453 г.) е най-силното държавно образу-
вание в западния свят и е продължение на 500-годишната
Римска република (510 г. пр.Хр. - I в.). Римската експанзия
започва дълго време преди държавата да стане империя и
да достигне своя връх при император Траян през 117 г.
Тогава пределите й достигат Каспийско море и Персийския
залив. Впоследствие Римската империя е разделена на
Западна и Източна, по-известна под името Византийска
империя.
Всички пътища на света водят към Рим, а всички пътища в
Рим водят към Колизеума. Тези думи на император Тит
Флавий, изречени през 80 г. сл.Хр., днес са сред най-
известните латински сентенции...
Не бива да се бъркат Римската империя и Свещената
Римска империя, която е официалното название на средно-
вековната германска държавност, съществувала в периода
2 февруари 962 г. - 6 август 1806 г. и обединяваща много
територии в Европа. Тя е повлияла значително върху исто-
рията на Централна Европа.

ÿò èìïåðàòîð
света, чийто монарх носи тази титла
на Хидесабуро Шода, президент
на Nisshin Flour Milling Company.
Акихито и Мичико имат три деца:
принц Нарухито (понастоящем
коронован принц и престолонас-
ледник, роден на 23 февруари
1960 г.), принц Акишино и Саяко
Курода.

Какво прави в свободното си
време императорът? Сайтът http:/
/asianhistory.about.com представя
един ден на Акихито. Сутрин ста-
ва в 6:30, гледа новините, след
което излиза на разходка около
императорския дворец в центъ-
ра на Токио с императрица Ми-
чико. Ако времето е лошо, импе-
раторът използва своята 15-го-

ВСИЧКИ ПЪТИЩА
ВОДЯТ КЪМ РИМ

империята.
След смъртта на император Тайдзун през
649 г. неговите наложници влизат в манастир,
където да останат до края на дните си.
У Дзътиен също. Новият император Гаодзун
се отбива веднъж в манастира и остава
запленен от красотата на момичето. Взима я
в двореца си и У става наложница от втора
степен и любимка на целия двор. Тя ражда
две момченца, което й дава още повече
влияние. Впоследствие се сдобива със специ-
алната титла “чънфей”, която я поставя над
четирите наложници от първа степен и ведна-
га след императрицата. През 655 г. тогаваш-
ната императрица е изгонена и У Дзътиен
заема нейното място. По-късно по заповед на
У Дзътиен бившата императрица и любимата
наложница на императора са убити жестоко.
През 660 г. император Гаодзун получава удар
и вместо него започва да управлява У Дзъти-
ен, макар и задкулисно. Чак през 690 г. тя
поема открито властта, като оповестява нача-
лото на нова династия Джоу.

У Дзътиен - жената-император на Китай

дишна Хонда. През деня е анга-
жиран с официални дела - сре-
ща се с чужди посланици и ви-
сочайши особи, раздава импер-
ски награди. Когато му остане
свободно време, Акихито работи
върху биологичните си проучва-
ния. Той е експерт по ихтиология
(дял от зоологията, изучаващ
кръглоустните и рибите) от све-
товна класа и има публикувани
38 научни статии по темата. Ве-
черите на имперското семейст-
во включват официални приеми.
Като повечето кралски особи,
японският император и семейст-
вото му водят по-изолиран на-
чин на живот. Те нямат пари в

кеш, избягват да ползват интер-
нет. Според сайта The Richest
състоянието на Акихито се оце-
нява на 40 млн. долара.

Неотдавна по повод 70-го-
дишнината от капитулацията на
Япония във Втората световна
война император Акихито изра-
зи “дълбоко съжаление” за ро-
лята на страната във Втората
световна война. Това се случи за
пръв път на годишната нацио-
нална възпоменателна служба.
“Като размишлявам за миналото
и нося в съзнанието си чувството
на дълбоко съжаление за мина-

лата война, аз искрено се надя-
вам, че зверствата на войната
никога повече няма да бъдат по-
вторени”, заяви 81-годишният
Акихито по време на знаковата
церемония. Анализатори отбеля-
заха, че необичайният акцент в
речта на императора може да
се възприеме не само като опит
за възстановяване на добрия тон
в отношенията с азиатските
държави, но и като индиректна
критика към министър-председа-
теля Шиндзо Абе, който предиз-
вика остра международна реак-
ция с отказа си да се извини.

Японската императорска фа-
милия като всички известни хора
не е лишена от проблеми и скан-

„Пръв селянин”,
„Пръв инженер”
и „Най-добър
футболист”

дали, както и от вниманието на
таблоидите. Един от основните
през последните години бе имен-
но унаследяването на трона.
Мнозина отдадоха тогавашното
влошено здравословно състояние
на Акихито на тези притеснения.
Съпругата на императорския син
Нарухито - Масако, страдаше
много от факта, че не може да
роди мъжки наследник.

Някои японски граждани смя-
тат, че императорът е отживели-
ца, обаче той е фигура-обедини-
тел на нацията и пазител на тра-
дицията. А кой няма нужда от
това?

Цар Симеон пред портите на Константинопол

Римски легиони
в атака

Първият римски император Август,
по-късно наречен Гай Юлий Цезар

Октавиан, тъй като е осиновен от
правуйчо си Юлий Цезар

Позлатеният
император

Бокаса

Източните градини на японския императорски дворец са отворени за посетители през
цялата година с изключение на понеделник и петък, както и при специални поводи
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Моят роден Пловдив е най-

старият европейски град. Мно-
гобройни са артефактите, па-
метниците и музейните експо-
зиции, които разказват осемхи-
лядната му история. Градът от
Тракийската низина, градът на
живописните хълмове, около
които се вие река Марица, е
бил винаги тайнствен и приказ-
но чаровен. Известен с духов-
ното си и културно богатство,
той магнетично привлича хора
от близо и далеч. През векове-
те бил наричан с 60 различни
имена! До днешното му име
Пловдив водят: Евмолпия, Пул-
пудева, Филипополис, Тримон-
циум, Флавия, Улпия, Пълдин,
Плъвдив, Филибе... Първото му

ПОСТРОЕНА ПРЕЗ IV ВЕК В ЧЕСТ НА РИМСКИЯ
ВОЕНАЧАЛНИК БАЗИЛИСК, ПРЕЖИВЯЛА МНОГО
ПРЕМЕЖДИЯ ВЪВ ВРЕМЕТО, ДНЕС ТЯ Е ВЪЗРОДЕНА
И ПОРАЗЯВА С ИЗУМИТЕЛНИТЕ СИ МОЗАЙКИ
Петра ТАШЕВА

име Евмолпия - сладкозвучен -
е в чест на тракийския цар Ев-
молп.

Когато посетите Малката
базилика на ул. “Мария Луиза”
и разгледате нейните цветни
подови мозайки, ще се убеди-
те, че историята на един град
може да бъде разказана краси-
во и сладкозвучно!

През 45 г.сл.Хр. войниците
на Римската империя започна-
ли да нахлуват в земите на се-
вер и изток в Европа. С просло-
вутата си тактика “Разделяй и
владей” римляните подчинява-
ли едно след друго племената
на Балканите. В 72 г.сл.Хр. про-
консулът на Македония Марк

Теренций Варон Лукул нахлул
дълбоко в Тракия и Филипопол
бил един от градовете, които
той завзел. После подчинил и
гръцките градове на Черномо-
рието. Градът на трите хълма за
известно време станал Тримон-
циум, но сетне пак бил наричан
Филипопол. Жителите на Фи-
липопол стигнали внушителна-
та цифра от 100 хиляди с идва-
нето на много преселници, им-
перски чиновници, и на много
инвестиции. Градът се управля-
вал от Градски съвет и от На-
родно събрание. Говорел се
гръцки език, а латинският бил
само за изключително офици-
ални случаи.

Разраствал се градът и на-
пуснал очертанията на трите
хълма, превзел и низината.

Търговски център станал фо-
румът с колонади, а в театъра и
стадиона гражданите се забав-
лявали с представления, игри и
гладиаторски битки. Два акве-
дукта и сложна канализация
осигурявали с вода обществе-
ните бани, чешмите и жилища-
та на богатите граждани.

През IV век християнството
станало официална религия в
Римската империя. С разкош-
ните си черкви Филипопол бил
центърът на новата религия в
провинция Тракия. Имал и свой
епископ. В 474 г. готите в про-
винцията се вдигнали на бунт.
Филипопол оцелял благодаре-
ние на военачалника си Бази-

лиск. Жителите на града се
радвали на спасението си и
решили да издигнат в негова
чест малка, но богато украсена
черква. Размерите на храма
били: 20 м дължина и широчи-
на 13. Олтарът и амвонът съгра-
дили от бял мрамор, а пода
покрили с изящни мозайки.
Черквата станала истинско
съкровище. Мозайките били на-
правени от опитните работници
от местното ателие, което било
част от Филипополската шко-
ла, прочута с майсторството си.
Те греели с ярките си цветове и
с изяществото на изобразените
форми. От камъчета, мрамор,
керамика и стъкълца били из-
вайвани композиции от
триъгълници, кръгове, ромбове,
вази, гирлянди, меандри, розе-

ти - всички олицетворявали Рая
и Христовата кръв.

Соломоновите възли били
символи на истинската вяра.
Така били украсявани и много
сгради във Филипопол - частни
и обществени. И Базилиск, гла-
вен военен командир на про-
винция Тракия, имал в града
жилище. Уважаван и ценен от
местното население, той се
трогнал, че в негова чест се
строи храм, и дарил средства
за мозайките. В мозаечен над-
пис увековечил събитието. Не
се знае обаче светецът - покро-
вител на Базиликата.

Съдбата на този прекрасен
храм била решена от полити-

ческите борби, ежби и крамо-
ли. През 475 г. Базилиск детро-
нирал Зенон и станал импера-
тор, но 20 месеца по-късно
Зенон се върнал на престола
си, убил Базилиск и унищожил
всяка следа от предшественика
си. Премахнал и първите редо-
ве от ктиторския му надпис в
храма.

В края на V или на VI век
базиликата изгоряла до осно-
ви. Предполагало се, че това е
пъклено дело на варвари.
Дървеният покрив изгорял, сру-
тил се и отломките от кереми-
дите затрупали красивите мо-
зайки. Върху старите основи
хората възстановили храма, но
мозайките не били реставрира-
ни. Пода покрили с обикновени
тухли.

Обаче новата базилика има-
ла друго ценно помещение -
баптистерий! Тъй като христи-
янството било вече задължител-
но за всички, имало нужда от
помещение за кръщение във
вярата. За това служил баптис-

терият. Тук се кръщавали не
само малки деца, но и възраст-
ни хора. По тази причина има-
ло два входа. Единият бил за
езичници, а другият - за христи-
яни. Мраморният басейн, запа-
зен и до днес, е във формата на
християнски кръст, дълбок 1 м,
а стълбички на две от страните
му водят до дъното. Около ба-
сейна подовите мозайки изоб-
разяват символи и картини, ха-
рактерни за християнското из-
куство. Двойката гълъби симво-
лизира Светия Дух.

Свети Йоан Кръстител по
време на светото Христово
кръщение казва: “Видях Духа да
слиза от небето като гълъб и

остана върху него” (Йоан:32).
Гълъбът е символ на чистата
природа, на човешката душа.
На друга мозайка е изобразен
елен, пиещ вода от извор. Той
също е символ на Спасителя и
Душата. Еленът бил често изо-
бразяван около кръстове и
кръщелни купели. Той е мета-
фора на  християните, които
жадуват водата така, както чо-
векът е жаден за вярата - душа-
та се стреми към Бога.

Няколко десетилетия по-
късно черквата била разруше-
на окончателно и потънала в
забрава. През 1988 г., при стро-
еж на нова жилищна сграда, тя
била открита случайно. Строи-
телният материал е разграбван
многократно, но мозайките от
векове са съхранени под натру-
паните руини и земни пластове.

Малката базилика и източ-
ната крепостна стена до нея са
обявени за паметници на култу-
рата с национално значение.

През 2000 г. археоложката
Мина Боспачиева и реставра-
торката Елена Кантарева-Дече-
ва реставрират част от мозай-
ките, съвместно с Центъра за
художествена консервация в
Уйлямстаун, Масачузетс, САЩ,
и с финансовата подкрепа на
Тръста за взаимно разбирател-
ство, Ню Йорк.

През 2010-2013 г. Фонда-

ция “Америка за България”,
съвместно с Министерството на
културата и община Пловдив,
финансира издирването, съби-
рането, консервацията, реста-
врацията и експонирането на
мозайките от Малката базили-
ка. Екипът на доц. Елена Кан-
тарева-Дечева работи със со-
лидно научно и професионал-
но майсторство. Почистват се
някои от мозайките на място,
други се реставрират в атели-
ета. Резултатът е удивителен!
Сега красотата радва посети-
телите. Любителите на истори-
ята и изкуството виждат древ-
ната хубост и слушат разкази
от античността.
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Унгария се бори
с бежанците
Унгария се бори
с бежанците
Унгария се бори
с бежанците

Г

В повечето страни-членки вече има
тенденция към собствена политика
спрямо прииждащите,  различна
от указанията на Брюксел

Д-р Радко ХАНДЖИЕВ,
Bulgarian Press pool-Budapest

рупа от стотина сирийци и
иракчани се е скупчила за
почивка в гъста гориста
местност в покрайнините

на сръбското село Канижа, на
километър от границата с Унга-
рия. Луната току-що е изгряла и
водачът им Мохамед ги преду-
преждава да бъдат максимал-
но предпазливи. Консултира се
с някого по сателитния телефон,
вероятно да уточни местополо-
жението на групата, получава
съответните указания, след ко-
ето разпорежда всички да за-
гасят цигарите и да изключат
мобилните си телефони, за да
избегнат откриването им от гра-
ничната полиция. Мъже, жени и
деца тръгват в колона на север.
Главите им са покрити с букови
и липови клонки за прикритие.
След минути пресичат в унгар-
ска територия. Внезапно про-
плаква бебе. Групата притихва
на място, но в далечината се
чува кучешки лай и през дърве-
тата се процежда лъч на поли-
цейски прожектор. Предвари-
телно инструктирана, групата се
разпръсква в различни посочи.

Това е само един от начини-
те за

преодоляване
на границата

към Европейския съюз. От сним-
ките се вижда как лавината от
бежанци се бори да премине в
Унгария. Местата, към които се
насочват, са предимно гористи
или пък “слаби”, тоест по ж.п.
релси, където загражденията не
са толкова уплътнени. Тълпите
викат, скачат, яростно жестику-
лират, нанасят щети на телена-
та преграда по ж.п. линията и
след като успеят да пробият
загражденията, продължават
пешком по релсите. Полицаите
са инструктирани, след като
бежанците вече са стъпили на
унгарска територия, да бъдат
насочвани контролирано към
сборния пункт. Според гово-
рителя на правителството
Золтан Ковач до края на сед-
мица парламентът ще гласу-
ва решение войскови части да
бъдат изпратени на границата
за въдворяване на ред сред
потока от имигранти.

Прииждащите са с различ-
ни битови и хигиенни навици,
много от тях носят със себе си
остри заболявания, съобщи д-р
Юдит Палер, завеждаща Наци-
оналната хигиенно-епидемио-
логична инспекция. Значителна
част от бежанците са с краста и
въшки; следват респираторните
заболявания, сифилисът, хепа-
тит-В и С и СПИН. От подложе-

ните на медицински преглед,
най-висок е процентът на забо-
лелите от хепатит-В и сифилис;
под 1% са болните от хепатит-
С и СПИН. Последните болести
“се разпространяват главно по
полов и кръвен път и заразява-
нето би могло да стане само
при близък контакт”, успокоява
д-р Палер.

Мохамед и неговите спътни-
ци са само малък контингент от
търсещите сигурност хора. Спо-
ред ООН това е най-голямото
принудително преселение след
Втората световна война, набро-
яващо днес над 60 милиона по
целия свят с тенденция към
нарастване. За унгарците моти-
вите на идващата от Африка и
Азия човешка лавина са без
значение. Ясно им е обаче, че
бежанците се стремят да оста-
нат и трайно да се заселят на
европейска територия заради
икономическите, политическите
и социалните облаги, които ев-
ропейските страни предоставят.
Повечето от тях всъщност бягат
от катастрофалните условия,
“създадени от политиката на
военнолюбците на САЩ и ев-
ропейските големи”, смята мно-
зинството унгарци според до-
питвания на социологическите

ключително унгарско явление.
Затова унгарското правителст-
во се ползва с подкрепата на
Европейския съюз, отбелязва
електронното издание World
Socialist Web. Първият 150-мет-
ров участък е вече готов. Така
наречената стена се осъщест-
вява съвместно от Министерст-
вото на отбраната и на вътреш-
ното министерство. Предвижда
се строителството да бъде
завършено до края на ноември.
Оградата ще бъде с дължина
175 км и 4 метра височина и ще
струва около 6,5 милиарда фо-
ринта (21 милиона евро). Това
е приблизително десет пъти
повече от сегашните годишни
разходи на Унгария за убежи-
ща и жилища на бежанците и
сигурността по границите.

“Възстановяването на патру-

ната защита на границата. По-
голямата част остава да тежи
на гърба на унгарския данъко-
платец. За да се справи с при-
иждащите вълни Емиграцион-
ната служба е принудена да
открие 485 нови работни места.
Емиграционните служители
изпълняват предимно админис-
тративни задачи по проверката
и настаняването на бежанците.

Според данни на правител-
ствения информационен пул, в
момента около

1000 души
всекидневно пресичат

границата със Сърбия. През
миналата 2014 г. в страната са
регистрирани 42 хиляди канди-
дати за убежище, което нареж-
да Унгария на второ място след
Швеция по броя имигранти на
глава от населението. За първи-
те седем месеца на 2015 г. на-
пливът надхвърля 80 хиляди,
което поставя страната начело
в списъка на ЕС. Предизвика-
телството, както се вижда, е
огромно. Именно това обстоя-
телство принуди премиерът
Виктор Орбан да повиши тон
пред Европейския парламент
на 19 май, наричайки “квотния
план” на комисията “идиотски и
лъжлив” и обвини Брюксел, че
незаконно лишава Унгария от
правото да защитава национал-
ните си граници. Седмици по-
късно правителството обяви, че
ще суспендира прилагането на
регламента Дъблин-III, позволя-
ващ на държавите членки да
връщат търсещите убежище
обратно в страната, в която за
първи път са пристигнали. Връх
на всичко бе, когато Орбан гор-
до размаха резултатите от на-
ционално допитване: от отгово-
рите се вижда, че участвалите
един от общо осем милиона
пълнолетни унгарци “предпочи-
тат правителството да похарчи
тези пари за семействата и за
още неродените деца, вместо
за имигранти”.

Предприетите от Унгария
строги мерки са изцяло в съот-
ветствие с тези на Европейския

съюз, потвърди министърът на
вътрешните работи Шандор
Пинтер. Той подчерта, че сре-
щу изграждането на стената не
е регистриран никакъв протест
от страна на Брюксел. Но пра-
вителството иска не само да не
допуска бежанци през грани-
ците си, а също

да ги отстрани
от градовете

Така че онова, което се пра-
ви в Будапеща, е само времен-
но. Говорителят на Министерст-
вото на вътрешните работи
уточни, че вече няма да има
бежанци в населените места.
Янош Лазар - шеф на кабинета
на премиера Орбан, също
потвърди, че бежанците ще
бъдат настанявани във времен-
ни палаткови лагери, но извън
населените места, главно по-
край сръбската граница. По
такъв начин местното население
“няма да бъде притеснявано от
тълпите бежанци”. Освен това
определени деяния, извършва-
ни от бежанци, ще бъдат счита-
ни за криминални и извършите-
лите им ще бъдат задържани за
срок по-дълъг от 48 часа.

Впрочем в повечето страни
членки вече има тенденция
към собствена, различна от
указанията на Брюксел, поли-
тика спрямо бежанците. Част от
човешкия поток да се връща
от Западна Европа в Източна
Европа. Австрия връща бежан-
ците в Словакия. Братислава
заявява официално, че може да
приема само християни, тъй
като в страната няма мюсюл-
мани. Германия, Франция, Ис-
пания, Австрия, Унгария, Сло-
вакия, Гърция, Литва, Латвия,
Естония определено демонст-
рират своя национална пози-
ция по въпроса с бежанците.
Няма да бъде изненада, ако
бежанският проблем прерасне
в толкова непреодолимо про-
тиворечие, че се превърне в
кутията на Пандора по пътя на
така жадуваното единение на
европейските народи.

агенции. Нещо повече, значи-
телен брой унгарци са убеде-
ни, че явлението с бежанците е

предизвикано
по изкуствен път

До тях достига излъчена от
австрийски медии информация,
че богато спонсорирани амери-
кански организации, представя-
щи се за неправителствени,
финансират прехвърлянето на
хора от Африка и Азия на Ста-
рия континент.

“Докато напливът от хиляди-
те имигранти миналата събота
проби македонската граница и
напира към нас, а Евросъюзът
призовава за спешни действия,
Унгария приключва довърши-
телните работи по изграждане-
то на граничната преградна
стена”, информира седмичникът
“Хети валас”. Още през юни
правителството на премиера
Виктор Орбан предприе драс-
тични мерки за озаптяване на
бежанците. То започна изграж-
дането на ограда по границата
със Сърбия, за да се ограничи
притокът на лица, търсещи убе-
жище. Изграждането на физи-
чески бариери по външните
граници на Европейския съюз
не е нито незаконно, нито из-

лирането и огражданията по
границата не се прави с цел да
се дистанцираме от Сърбия”, за-
яви премиерът Виктор Орбан по
време на унгарско-сръбския биз-
нес-форум миналия месец. Ун-
гария е принудена да защитава
южните си граници и тази мярка
по никакъв начин не е насоче-
на срещу сръбския народ. Ун-
гарското правителство е на мне-
ние, каза Орбан, че “не става
въпрос за убежище, дори не за
икономическата миграция, а за
масово преселение, което в ско-
ро време няма да спре”.

В периода от януари 2011 г.
до юни 2015 г. унгарското пра-
вителство е разходвало повече
от 154 милиарда форинта
(прибл. 500 милиона евро) за
защита на шенгенските грани-
ци, разкрива всекидневникът
“Мадяр Немзет”. Според Глав-
ното управление на национал-
ната полиция 74% от отпусна-
тите евросредства са похарче-
ни за закупуване на специали-
зирани превозни средства за
граничния контрол, термосен-
зорни камери, подобряване на
софтуера, курсове за професи-
онално обучение и заплати на
обслужващия персонал. Но ев-
ропарите са само част от сред-
ствата, необходими за цялост-
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СРЕЩИ

АНТОНИЯ ПЕТРОВА БЕРЕДИН:

Всяка титла е важна за мен
Трудно е да разчупиш клишето и да се бориш постоянно с предразсъдъците,
откровена е носителката на многобройни титли за красота

АНТОНИЯ ПЕТРОВА е родена в Пазарджик в семей-
ство на инженери. Прочува се в модните среди, след
като печели титлата “Мис България 2009”. Амбици-
озната красавица има две висши образования:
завършва в УНСС “Международни икономически
отношения” и “Финанси и право”. Специализира
в Москва руски език и финанси през 2006 и 2008 г.
Получава лиценз за дилър и брокер на Руската фон-
дова борса, издаден от Министерството на финан-
сите в страната. Има разработки в областта на
гражданското право. На 21 март 2012 г. сключва
брак с дългогодишния си приятел Александър Бере-
дин, с когото са заедно от 2006 г. Двойката си
казва заветното “да” на пищна церемония в центъра
на Москва. Сватбата е в приказен стил с препратки
към времената на прочутата императрица Екатери-
на II. Не след дълго Антония печели и престижната
титла “Мисис Русия 2012”. Обявена е за “Мис Бълга-
рия на ХХI век” на ежегодните награди на независи-
ми журналисти от цялата страна “Lady`s Beauty
Awards”. Става и “Най-секси Мис 2013”, като съща-
та година печели четвърто място в Китай на
престижния конкурс “Мисис Свят”. Красавицата
обаче не изоставя специалността си финанси и
право. Работи като юрисконсулт в нотариална
кантора на председателя на Камарата на нотариу-
сите - Димитър Танев. Управител е на фирма за
юридически, финансови и икономически консултации
“Investment and Financial Consultants” Ltd, а също така
е юрисконсулт и арбитър в Арбитражния съд към
Европейската юридическа палата.

Интервю на Альона НЕЙКОВА

 Какво ви даде и отне
ли ви нещо титлата “Мис
България 2009”, Антония?

- Само ми е дала, при
това изключително много,
нищо не ми е отнела. Не
бих могла да си представя
как би се стекъл животът
ми без тази титла. Имах
късмета да бъда избрана в
един от най-успешните
формати на този конкурс
през годините и да добия
огромна популярност в
сравнение с други носи-

самата церемония, при вся-
ка възможност разказвах и
популяризирах България.
Конкурсът беше отразен в
новинарските емисии на
националните телевизии, в
няколко национални вест-
ника, както и на първа
страница на “Комсомоль-
ская правда”, която е с все-
кидневен тираж над 8 млн.
броя. По този начин цяла
Русия разбра, че българка
е станала “Мисис Русия”.

 Печелите четвърто
място на “Мисис Свят
2013” в Китай, което е
най-високото постиже-
ние на българка на подо-
бен конкурс за красота.

шестото място на Жени
Калканджиева на “Мис
Свят” са най-големите ус-
пехи, постигнати от българ-
ки на истински световни
конкурси.

 Вие сте един от
примерите, че красивата
жена може да бъде и
умна, и интелигентна...
Мислите ли, че визията
ви помогна да пробиете,
или напротив, трябваше
да положите повече уси-
лия, за да се докажете?

- Благодаря ви! За
съжаление по-скоро второ-
то е вярно. В случая бих
цитирала Кондолиза Райс,
която разказва в биогра-
фията си как баща й вина-
ги повтарял, че за да ус-
пее в една мъжка профе-
сия, каквато тя си е избра-
ла, трябва да бъде два пъти
по-добра от всеки мъж в
нея само защото е жена.
А аз бих добавила - дори
четири пъти, ако си краси-
ва жена. Трудно е да раз-
чупиш клишето и да се
бориш постоянно с пред-
разсъдъците относно “кра-
сивите жени”.

 Имате ли амбиции
да се захванете с поли-
тика?

- Да, винаги съм го за-
явявала, но всяко нещо - с
времето си. Образование-
то ми МИО и право, специ-
ализациите ми в Москва,
както и семейството ми,
което е изключително по-
литически ориентирано,
предполагат това. Полити-
ката винаги ме е вълнува-
ла, още от ученичка. През
последните години, от мо-
мента на завършването,
съм се съсредоточила из-
цяло върху професията ми
на арбитър и юрисконсулт
към Арбитражния съд, тъй
като смятам, че с политика
трябва да се занимават
хора, реализирали се
първо в професията си, а
след това да помислят как
да помогнат и на другите
чрез политическа дейност.
За мен да бъдеш политик
е призвание, обществена

‘Àç ñúì áúëãàðêà
è âèíàãè ñúì ñå
ãîðäÿëà ñ òîâà

телки на короната. Тя ми
отвори много врати и ми
даде много познанства,
които не бих имала без
тази титла. Още на следва-
щия ден животът ми се
завъртя шеметно в поло-
жителна посока.

 Как приемате фак-
та, че бяхте избрана за
“Мисис Русия 2012” - като
лична победа или все пак
това е и успех за Бълга-
рия?

- И двете, разбира се.
Аз съм българка и винаги
съм се гордяла с това.
Фактът, че съм омъжена за
руснак, ми даде възмож-
ност да участвам на този
най-престижен конкурс за
омъжени жени в Русия, на
който през цялото време
на подготовката, както и на

С тази “оценка” ли се гор-
деете най-много или по-
вече държите на титли-
те си в България и в Ру-
сия?

- Да, така е, и наистина
много се гордея с това. Не
бих могла да ги разделя,
всяка оценка и титла е
достойна и важна за мен
сама по себе си. Единстве-
но бих могла да кажа, че
на конкурса “Мисис Русия”
представях 12-милионната
Москва, а да бъдеш избра-
на за най-красива омъже-
на жена в необятната
140-милионна Русия, по-
словична с най-красивите
жени в света, е огромен
успех. След това дойде и
постижението в Китай,
като “Мисис Русия” на “Ми-
сис Свят”, което заедно с

дейност, а не професия,
каквато тенденция има в
България през последните
години.

 Какво най-много ви
е разочаровало досега?

- Завистта и злобата на
хората. Омразата към ус-
пелите и неуважението
към този, който има и може
повече от теб. Невъз-
можността да признаеш,
че някой е по-способен.

Липсата на възпитание и
глупостта. За съжаление се
сблъсквам с това всеки-
дневно.

 На кого разчитате
в трудни моменти - на
себе си или на близките?

- И двете твърдения са
верни. Имам късмета да съм
заобиколена от прекрасно
семейство, което винаги е
до мен, подкрепя ме във
всичко и много обичам.
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Снимки ЛИЧЕН АРХИВ
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Рецепта на леля
Ваня ТОКАДЖИЕВА

ПЕЧЕНА
РИБА

Горска трапезаГорска трапезаГорска трапезаГорска трапезаГорска трапеза

БАШ АВДЖИЯ

РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ:

Почистено 400 г филе от
риба се осолява и се поръ-
сва с 5 г червен пипер, 10
смляни зърна черен пипер и
сок от 1 лимон. След 1 час
се поставя в намазана с олио
тавичка, залива се с 40 мл
олио и 60 мл вино, поръсва
се със 100 г настърган каш-
кавал и се пече в умерена
фурна до порозовяване на
кашкавала.

Снимки АВТОРЪТ И ЛИЧЕН АРХИВ

Жейно ЖЕЙНОВ

- Ако шаранът е скъп, налови скумрия...

Ëîâúò å àíòèñòðåñîâ
ôàêòîð
Ëîâúò å àíòèñòðåñîâ
ôàêòîð
Ëîâúò å àíòèñòðåñîâ
ôàêòîð
Ëîâúò å àíòèñòðåñîâ
ôàêòîð
Ëîâúò å àíòèñòðåñîâ
ôàêòîð
Ëîâúò å àíòèñòðåñîâ
ôàêòîð

Радослав Илиевски (в средата) след успешен лов на фазани и хищници.

Инж. Радослав ИЛИЕВСКИ е роден
на 19 юли 1955 г в с. Станевци
Плевенско. Завършил е ВИММЕСС
в Русе и ВИИ “Карл Маркс”. Започнал
е трудовата си кариера  в консерве-
ния комбинат “Георги Кирков”. От
1987 г. е на организациона работа.
Бил е кмет на Долна Митрополия
от 1991 г. до 1999 г. и депутат
в 39 и 40 НС. През 2013 г. е назначен
за директор на РИОСВ в гр. Плевен.
Семеен с две деца, ловец от 1985 г.

Л
ПРЕСА

Ловът ми е генетично зало-
жен. И по майчина и по бащи-
на линия съм потомствен ловец.
От малък тръгнах с дружинката
и за мен ловът е вътрешна по-
требност. Той е спорт, здраве,
отношение към природата, а в
последно време и антистресов
фактор. Винаги съм ненавиждал
потребителското в лова - т.нар.
ловци-месари.

Тръпката в лова има раз-
лични измерения. Има случки,
в които се проявява инстинктът
за самосъхранение, в други
изпитваш удовлетворение от
добър изстрел в нетрадицион-
на ситуация. Удрял съм с един
патрон два фазана. На лов за
водоплаващ дивеч по река
Дунав лодката ни беше обса-
дена от глигани. Тогава им се
размина и на тях и на нас, но
след време, когато лодката ни,
пак по Дунава, попадна в ледо-
ход, едва оцеляхме. Няма да
забравя като млад ловец съм
за патици по река Искър. Януа-
ри. Страхотен студ. Стрелям по
две патици и те падат в реката.
Без да се замислям, обладан
от страст и младежка емоция,

Разказано от
Радослав ИЛИЕВСКИ

скочих и ги извадих. Докато
стигнем до хижата, дрехите ми
замръзнаха и станаха като ла-
марина. Наложи се здраво
вътрешно и външно разтриване
с ракия и спирт...

Имах ирландски сетер, кой-
то беше перфектен птичар и
млад дратхар. Връзката между
ловеца и кучето  е много по-
тясна, много по-чувствителна,
много по-динамична, отколкото
между ловеца и съпругата му.
Кучето има допълнителни сети-
ва, неразвити при човека, и то
долавя дори мислите на стопа-
нина си. За да се стигне до
синхрон между кучето и лове-
ца, се изисква последователна,
устойчива и много пъти отегча-
ваща работа.

Отношенията между ловци-

те по време на лов са неприну-
дени. Няма значение кой какъв
обществен или икономически
статус има. Всички са равни,
разкрепостени и единомишле-
ници.

Интересните истории в лова
нямат край. На един лов, в зем-
лището на село Кошовене, към
обяд окачихме пушките на
дърветата и седнахме край огъ-
ня. Близко до нас лаеше куче,
но никой не му обърна внима-
ние. Още не бяхме пили по
ракия и през огъня ни първо
профуча сърна, а след нея и
две прасета. Никой не реагира.
Всички бяхме с пръст в уста -
някои уплашени, други учуде-
ни, трети съжаляващи, че сме
пропуснали дивеча, който цял
ден сме търсили. Животните

разринаха и почти загасиха
огъня.

В същото това село преди
десетина години един глиган
влезнал посред бял ден и на-
несъл маса поразии. Изпочупил
няколко огради, изпомачкал
градини и влезнал в тото пунк-
та. Хората се изплашили. Изви-
кали ловец, който го гръмнал.
Все пак спазили закона. На
ловеца съставили акт, а прасе-
то предали за наряд.

Понякога съм се замислял за
нравите в природата и общест-
вото. Преди е имало много общи
неща, но сега е останало само
едно. И в природата и в общест-
вото действа законът на джунг-
лата, но в природата това става
в определен порядък, докато в
обществото е хаотично.

„Трябва освен това да се
има пред вид, че на лова се
гледа като на юнашки спорт,
който прави от ловеца добър и
сигурен стрелец и затова в слу-
чай на нужда той може да упо-
треби своето изкуство в полза
на държавата и народа...”

Драгутин ВЕСЕЛИ, списа-
ние “Ловачки лист” бр.1  1939
г. - орган на Боснохерцеговин-
ския ловен съюз

АРХИВИТЕ СА ЖИВИ

Иван С. ТУРГЕНЕВ
из “Записки на ловеца”  1847 г.

Привечер двамата с ловеца Ермо-
лай отидохме на “варда”... Но може би
не всички мои читатели знаят какво е
варда. Тогава слушайте господа.

Четвърт час преди да залезе
слънцето, през пролетта, навлизате в
гората с пушка, без куче. Намирате си
място някъде към края на гората, ог-
леждате се, преглеждате капсулата,
намигвате си с другаря. Четвърт час е
минало. Слънцето е залязло, но в гора-
та е още светло, въздухът е чист и про-
зрачен, птиците бъбриво чуруликат,
младата трева блести с великия блясък
на изумруда...

Чакате. Вътрешността на гората по-
степенно тъмнее, алената светлина на
залеза бавно пълзи по корените и
стъблата на дърветата, издига се все
по-високо и по-високо, преминава от

Юнашки спорт

Варда
долните, почти
още голи клони
към неподвиж-
ните заспиващи
върхари.. .  Ето
че и самите
върхари са
потъмнели, ру-
меното небе
синее. Горският
мирис се усил-
ва, леко полъ-
хва на топла
влага, втурна-
лият се вятър
около вас секва.
Птиците заспи-
ват - не всички

наведнъж - по породи. Ето затихнаха
чинките, след няколко мига присмехул-
ниците, след тях овесарките. В гората
става все по-тъмно и по-тъмно. Дърве-
тата се сливат в големи чернеещи
маси, на синьото небе плахо се появя-
ват първите звездички. Всички птички
спят. Само червеноопашките, малките
кълвачи още сънливо подсвиркват... Ето
че и те замлъкват. Още веднъж прозву-
чава над вас звънкият глас на жълтун-
ката, някъде тъжно извиква авлига,
славей изчуруликва за първи път.

Сърцето ви се измъчва от очакване
и изведнъж - но само ловците ще ме
разберат - изведнъж в дълбоката ти-
шина се раздава особен род крякане и
съскане, чува се равномерно размах-
ване на пъргави криле - и горският бе-
кас, навел красиво дългия си клюн, из-
лита плавно зад тъмната бреза срещу
вашия изстрел.

Ето какво значи  “да се стои на
варда”.

ВИЦ

ЗНАНИЯ

- С това, което знам за лова, мога
да напиша цяла книга - хвали се млад
ловец.

- А с това, което не знаеш, можеш
да напишеш поредица от 100 тома -
отвръща му опитен ловец.
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Според него 43 процента от хора-

та не са използвали така наречената
услуга „in-vehicle concierge services“,
която се използва при луксозните мар-
ки като Lexus, Audi и други, и осигуря-
ва помощ при закъсване, включител-
но екстрено поръчване на самолетни
билети за прибиране в къщи, храна,
спешна доставка на пари, предвари-
телно записване за приоритетно об-
служване за сервиз и др. Други 38
процента никога не са използвали
интернет рутера в колата си.

В студията се отбелязва, че 35 про-
цента от шофьорите никога не са полз-
вали наличната система за автоматич-
но паркиране на колата си, други 33
процента споделят, че никога не са
използвали системата за прожектира-
не на данни на предното стъкло „head-
up“ дисплей. Мобилните приложения,
използвани в инфотеймънт системите
на колите им, никога не се били из-
ползвани от 32% от собствениците на
нови автомобили.

Според експерта по нови техноло-
гии и вицепрезидент за качеството на

Записът на вашето ДНК
може да разкаже изключи-
телно много за уникалната ви
личност. Идентификационният
ВИН-номер (VIN number или
Vehicle Identification Number) е
същото нещо, когато става
дума за колата ви.

Става дума за уникален
код, който се присвоява на
автомобила от производителя
по време на производството
му с цел различаването от
другите подобни произведени
автомобили на пътя. Tози код
съдържа букви и цифри, които
съдържат информация за ко-

Що е то ВИН-номер и защо е толкова важен?

лата ви като тази къде е про-
изведена, вида на превозно-
то средство и още доста дру-
ги. Всеки ВИН-номер е уника-
лен за всяка отделна кола и

нито един не се повтаря.
В Щатите например VIN-

номерът се използва за мест-
ните модели от 1954-та годи-
на насам, но от 1981-ва Наци-
оналната администрация за
пътна безопасност (National
Highway Traffic Safety Admini-
stration) изизсква всички иден-
тификационни номера да
имат еднаква конструктивна
формула със 17 позиции.

Защо е важен VIN-но-
мерът?

Tози номер е изключител-
но важен, особено за купува-
чите на употребени автомоби-
ли. По него те могат да откри-
ят историята на автомобила, в
която се включва информация
дали някога е попадал в ката-
строфа или е бил откраднат,
дали е бил наводнен или пък
е ползван „донор“ за възста-
новяването му, както и доста
друга информация от минало-
то му, която не може да бъде
открита при визуалния
външен и вътрешен оглед.

Къде се намира VIN-но-
мерът в колата?

VIN-номерът на вашата
кола може да бъде открит на
доста нейни компоненти и на
различни места, повечето от
които са и доста скрити. Той
може да бъде щампован на
шасито и в коша на колата,
както и на доста други места.

Има обаче три точки, на
които той може да бъде от-
крит най-лесно – на таблото
откъм шофьорската страна в
страничния ъгъл на стъклото,
отново на шофьорската стра-
на под ключалката на врата-
та и около пантите.

Разполагането на марки-
ровката варира при различ-
ните модели и марки, но ви-

наги дава нужната информа-
ция, ако е непокътната. По
принцип VIN-номерът е запи-
сан още в документацията и
регистрационните документи
на колата, както и в книжата,
свързани със застраховката й.

Ако купувате употребяван
автомобил, задължително тряб-
ва да намерите този важен
идентификационен номер, за
да откриете историята на авто-
мобила. Проверката на VIN-но-
мера ще ви помогне да откри-
ете евентуални сериозни про-
блеми в миналото на автомо-
била и да вземете добре обос-
новано решение за закупува-
не или отказ на автомобила.

Прехвалените, но ненужни
„екстри“ в новите коли
В последното изследване на известната агенция J.D. Power се казва, че
големите автомобилни производители инвестират милиарди долари в нови
технологии, които в крайна сметка се оказва, че собствениците на нови
автомобили не използват и на практика са ненужни. В първия си „до-
клад“ за тази година 2015 Driver Interactive Vehicle Experience Report J.D.
Power отбелязва, че поне 20% от собствениците на нови автомобили
никога не са използвали 16 от 33 нови технологии и услуги за автомоби-
лите им, включени в изследването.

автомобилите в J.D. Power Рене
Стивънс, за всяка технологична новост
или услуга има едномесечен период
от първото й прилагане, през който,
ако тя не се използва поне няколко
пъти, така и ще си остане непипната
до края от собственика на колата.

Много е важна ролята на автомо-
билния продавач за възприемането на
новостите в автомобилите. Ако търго-
вецът не обясни както трябва екстрата,
то вероятността тя да остане неразбра-
на и неупотребена въобще е почти 100-
процентова. Много често, ако някоя
система не е демонстрирана или обяс-
нена при демонстрацията и предаване-
то на колата на собственика, тя си ос-
тава до края непозната за него.

Стивънс споделя още, че първона-
чалният ентусиазъм при закупуването
на нов автомобил е една от причините
защо е толкова важен едномесечният
период след закупуването на колата.

“Хората са изключително развълну-
вани, когато си купуват нова кола. Те
се опитват да пробват различните й
възможности и системи и тогава е мно-
го важно да ги опознаят и приемат.
Точно в този период те научават най-
много за автомобила си. Затова е важ-
на техническата сесия с дилъра наяве
или онлайн, която да повдигне нивото
на интереса към колата им.“

НЕЖЕЛАНИТЕ ЕКСТРИ
В изследването са посочени не-

желаните от собствениците системи и
екстри в колите им. Според J.D. Power
става дума за 14 позиции, които 20
или повече процента от собственици-
те не биха искали да видят в следва-
щия си автомобил. Става дума за си-
стеми като Apple CarPlay, Android Auto

и за гласово писане на есемеси в ко-
лата (in-vehicle voice texting).

За 20% собственици на автомоби-
ли от „поколението Y“, хората от което
са родени между 1977-а и 1994-та, в
машините им има 23 системи и екст-
ри, които не искат да са там. Нежела-
ните технологии са свързани със сис-
темите за забавление и за връзка с
интернет. Неизползваните технологии
в крайна сметка резултират в „загуба-
та на милиони долари едновременно
за купувачите и производителите на
автомобили“, се казва в изследването.
Според него основната причина за
неприемането на новите системи и
услуги е, че купувачите не са ги наме-
рили за полезни или пък са част от
стандартното оборудване на автомо-
била, а клиентът не ги иска.

Проблемът в неприемането и неиз-
ползването на новите системи е и в
това, че клиентите обикновено бързат
по време на сделката и отиват директ-
но към финансовата й част, без да си

отделят време за изучаване на систе-
мите и услугите, предлагани от търго-
веца за автомобилите. Затова е важно
те да бъдат убедени, че трябва да от-
делят достатъчно време за запознава-
не с възможностите на новия им авто-
мобил, да се върнат отново с въпроси
в дилърството, а това би трябвало да
бъде основна и важна грижа на търго-
веца, продаващ автомобила, който не
трябва да жали отделянето от личното
си време за това.
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ФЕНОВЕ НА КЛАЙДЕРМАН ОТ ГЕРМАНИЯ
ПРИСТИГАТ ЗА КОНЦЕРТА МУ В СОФИЯ

Не съм достатъчно млад, за
да знам всичко.

ЕРДОАН АХМЕДОВ,
икономист, политик
ЖОРЖ ГАНЧЕВ, политик
Проф. МАРИАНА ЕВСТАТИЕВА-
БИОЛЧЕВА, кинорежисьорка
Бригаден генерал
проф. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ,
дмн, директор на ВМА
СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА,
издателка, член на НС на БСП,
СТИЛИЯН ИВАНОВ,
режисьор, сценарист

ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА,
журналистка, тв водеща
ДАРИН и ДЕЯН АНГЕЛОВИ,
актьори
ДИМИТЪР ЦОНЕВ,
журналист, тв водещ
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА,
и.д. директор на БОРКОР
МИХАИЛ ЙОНЧЕВ,
певец, композитор, поет
НАЙДЕН ВЪЛЧЕВ,
поет, писател, преводач

29. 08. 2015

30. 08. 2015
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Oтсичане главата на Св. Йоан

Кръстител. Пр. Анастасий Струмишки
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† 13-а Неделя след Петдесетница
Св. Александър, Йоан и Павел, па-

триарси Цариградски. Пренасяне мо-
щите на благоверни княз Александър
Невски

Пак е време за наздравица,
защото в неделя

рожден ден празнува

ИВАН СТОЯНОВ
електронният страж на ДУМА,
човекът, отговорен за вътреш-
ната ни мрежа, официалният ха-
кер на вестника, тоест кадърът,
до когото всички прибягват,
когато компютрите почнат да
се бунтуват. И най-хубавото -
Иван никога не отказва да по-
могне, винаги е на линия и не се
мръщи, ако хване някой да пи-
ратства последните филми на
Арнолд Шварценегер. Заради
това му желаем много здраве,
щастие, радости, да бъде все
така позитивен, отзивчив и
уникален.

От екипа
на ДУМА

Състезание по планинско бя-
гане Vitosha Run 2015 ще се
проведе за девети път в неде-
ля, 30 август. Стартът ще бъде
даден в 9 ч. на алеята в нача-
лото на Южния парк, зад хо-
тел “Хилтън”. 17,5-километрово-
то изкачване от София до Чер-
ни връх е отворено за всички,
желаещи да приемат преди-
звикателството и да покорят в
състезателно темпо витошкия
първенец. За аматьорите ще
има успоредна инициатива:
бягане по 5-километрово трасе
в Южния парк, повече от

Носителката на “Грами” -
Eve, ще представи най-голе-
мите си хитове на 22 октом-
ври в столичния “Парти
център 4 км”. Певицата ще е
в компанията на елитния ди-
джей Martin2Smoove, който
забива в най-яките клубове
като лондонския Ministry of
Sound и Pacha на остров
Ибиса.

Билетите за шоуто на
Кралицата на хип-хопа вече
са в продажба, а до 1 сеп-
тември ще са на промоцио-
нална цена с 10% отстъпка.
Може да се купят на касите
на НДК, в мрежата на
Eventim, както и онлайн.

За протокола - пълното й
име е Ив Джиън Джефърс-
Купър (Eve Jihan Jeffers-
Cooper), родена във Фила-
делфия. Но в света на хип-
хопа формалностите не са
нужни, а краткото се помни
по-лесно. Особено когато си
печелила “Грами” (с песента
Let me blow your mind през
2002 г., дует с Гуен Стефа-
ни), правиш фурор с всеки
свой албум и турне, а в оста-

половината от което - заедно
с участниците в планинското
бягане до Черни връх. “Не се
колебайте, вземете си подхо-
дящи дрехи, обувки и екипи-
ровка и елате в неделя на
Витоша, за да отбележим
120-ата годишнина от изкачва-
нето на Черни връх от 300-та
души по инициатива на писа-
теля Алеко Константинов-
Щастливеца - събитие, което
се смята за началото на
организираното туристическо
движение в България!”,
призовават организаторите.

Êðàëèöà íà õèï-õîïà
ñ ïàðòè â ñòîëèöàòà

Билети за шоуто на носителката на „Грами” Eve
се продават с 10% отстъпка до 1 септември

налото време... се снимаш в
Холивуд.

Звездата на Ив изгря в
самия край на 90-те в лейбъ-
ла на Д-р Дре, като още де-
бютът й Let There Be Eve...
Ruff Ryders‘ First Lady (1999)
пожъна феноменален успех,
ставайки едва трети албум
на жена рап изпълнителка,
който оглавява Billboard Top
200! Последваха много син-

гли, ефектни видеоклипове
и характерните за хип-хопа
сътрудничества и дуети с
имена като Фейт Евънс,
Миси Елиът, Алиша Кийс,
Гуен Стефани, Лудакрис,
Шон Пол, Фарел. Между
2007 и 2012 г. Ив имаше
проблеми с лейбъла си и в
крайна сметка реши да из-
даде сама дълго отлагания
си нов албум, който в край-

на сметка стана факт през
2013 г. под името Lip Lock.
От него излязоха доста хи-
тове и ремикси, а сред гос-
тите личат Миси Елиът,
Снууп Дог и мн. др.

Стилово Ив смесва
фрийстайл рап, разнообраз-
ни бийтове, реге и никога
не се бои да експерименти-
ра. Актьорската кариера на
Ив също постоянно се обо-
гатява и тя вече има в ек-
ранната си биография парт-
ньорства с Вин Дизел, Дрю
Баримор, Кевин Бейкън,
Даниъл Крейг. В личен план
дели времето си между
Лондон, Лос Анджелис и
Ню Йорк, тъй като м.г. се
омъжи за британския инве-
ститор Максимилиън Купър
след романтична връзка,
продължила 4 години. Бляс-
кавата сватба, както подо-
бава за звезда от шоубиз-
неса и богат бизнесмен, се
състоя през лятото в Ибиса.

Планинско бягане
до Черни връх с
девето издание

Планинско бягане
до Черни връх с
девето издание

Планинско бягане
до Черни връх с
девето издание

Планинско бягане
до Черни връх с
девето издание

Планинско бягане
до Черни връх с
девето издание

Доброволци, май-
стор зидар и чираци на
30 август от 11,30 ч. ще
приготвят кирпич за на-
правата на традицион-
но сушило в с. Гарван,
Габровско. Всички за-
едно ще запретнат не
ръкави, а крачоли, и ще
мачкат кал и слама за
кирпичени тухли, какви-
то предците ни са из-
ползвали за градеж на
къщи и стопански пост-
ройки. Ще участват чле-
новете на читалище
“Христо Ботев 2008” -
автори на проекта, ме-
стни жители и гости от
партньорски читалища
в Габрово. Събитието
ознаменува началото
на строителството на
сушило за сини сливи,

Възстановяват старо
сушило в село Гарван

ПЕТЯ ДИКОВА И БОРИС СОЛТАРИЙСКИ ВОДЯТ
ПОЛУФИНАЛИТЕ НА ДЕТСКАТА ЕВРОВИЗИЯ

което се възстановява по
проекта “НеЗабравено
имане - 2”, съобщи за
ДУМА Маргарита Нико-
лова, читалищен секре-
тар и ръководител на
инициативата. Желание-
то на идеолозите на
проявата е да възстано-
вят старо кирпичено су-
шило от с. Гергини, под-
лежащо на премахване,
и да го преместят в дво-
ра на читалището в Гар-
ван, където да получи
шанс за втори живот.
Възстановяването на су-
шилото ще възроди ме-
стната традиция за пре-
работка и съхранение
на плодове и зеленчуци
вместо варенето на ком-
поти и конфитюри, ще
даде възможност за
ползването на биотехно-
логии при съхранение-
то на храната и ще раз-
нообрази менюто на ме-
стните, като прибави
вкусни и здравословни
храни.

Надпреварата между най-талант-
ливите български деца за предста-
вителство на страната ни на “Дет-
ската Евровизия 2015” става още по-
оспорвана от 31 август, 21.30 ч.
В няколко епизода на живо най-до-
брите 24 изпълнители, избрани от
журито в предварителните кастинги,
ще демонстрират своя талант пред
новата комисия в състав Слави Три-
фонов, Евгени Димитров и Орлин
Павлов, както и пред зрителите. Во-
дещи на “Детската Евровизия 2015
- национална селекция” ще бъдат
лайфстайл журналистката на Би Ти Ви и во-
деща на “Cool...T” Петя Дикова и Борис Сол-
тарийски от “Шоуто на Слави”. Децата, стиг-
нали до полуфиналите, ще пеят на живо, с
акомпанимент на Ку-ку бенд. На всеки от че-

тирите полуфинала ще гледаме
изпълнения на 6 деца. Кои са три-
мата, които се класират на финал,
ще става ясно в края на всеки епи-
зод. Зрителите ще определят
първия финалист от всеки полуфи-
нален кръг. След като изпълнени-
ята за вечерта приключат, те ще
разполагат с 5 минути, за да дадат
своя глас на junioreurovision.bg и
чрез sms. Резултатите се обработ-
ват в реално време и участникът с
най-много зрителски гласове се
класира за финал. Останалите два-

ма финалисти ще изберат Слави Трифонов,
Евгени Димитров и Орлин Павлов. Полуфина-
лите на “Детската Евровизия - национална
селекция” ще се излъчат на живо по Би Ти Ви
на 31 август, 1, 2 и 3 септември от 21.30 ч.
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Науката е немислима без
провеждането на най-
различни опити и практиче-
ски експерименти. Някои
от тях дори са описани в
литературата, други се
превърнаха във вдъхнове-
ние за пресъздаването им
на филмова лента. Фанта-
зията на писателите и
режисьорите, живописно
представили на публиката
Франкенщайн, Човека-паяк,
Годзила и др., понякога
изглежда като невинна
приказка в сравнение
с шока, който предизвик-
ват някои реални изследва-
ния, предприемани от
учените по света.

Топлинните лъчи за първи
път са описани в романа на
Хърбърт Уелс като страхови-
то оръжие на марсианските
завоеватели. Обаче само ня-
колко десетилетия по-късно,
през 1931 г., великият учен и
изобретател Никола Тесла
обявява, че наистина е успял
да създаде “Лъчите на смърт-
та”. И до ден-днешен едни от
най-големите умове спорят
дали наистина човекът, който
“разпростря светлина върху
лицето на Земята”, е и автор
на оръжието, което “стреля” с
потока от заредени частици
от вакуумна камера, както е
твърдял самият Тесла. Той
посочва през 1934 г., че оста-
ва само да доизкусури някол-
ко детайла, а разчетите му
трябва да са верни с точност
до 10 процента. Изобретате-
лят възнамерява да разполо-

жи “пушките”, убиващи с лъчи,
по цялата американска грани-
ца, но до подобни крайности
за щастие така и не се стига.

Основоположникът на све-
товната трансплантология,
руският учен Владимир Деми-
хов, се прочува в средата на
миналия век с експерименти
върху животни, на които при-
сажда жизненоважни органи.
След редица успешни опера-
ции в тази област, свързани
със сърцето и белия дроб,
хирургът се захваща с основ-
ния според него орган. Първа-
та сполучлива трансплантация
на главата на кутре върху
врата на възрастно куче ста-
ва факт през 1954 г. Любопит-
ното е в случая още, че и
двете глави остават в съзна-
ние и дори поемат храна и
вода в рамките на два дни, но
смъртта неизбежно настига
това чудовище, създадено от
човек. Демихов повтаря екс-
перимента още няколко пъти,
като поставя дори своеобра-
зен рекорд - оперираното от

него двуглаво куче успява да
оцелее най-много месец.

Когато престъпникът Анри

Страницата подготви
Альона НЕЙКОВА

Лангил е гилотиниран през
1905 г., веднага след изпълне-
нието на смъртното наказание
лекарят Габриел Борио из-
вършва няколко зловещи пси-
хологически експеримента.
Според твърденията на меди-
цинското лице в продължение
на няколко секунди след от-
делянето й от тялото отсече-
ната глава продължава да е в
съзнание и дори запазва ми-
миката си. Ето какво пише в
доклада на д-р Борио: “Кле-
пачите и устните на гилотини-
рания се движеха 5-6 секун-
ди... Изчаках, докато спазми-
те спрат. Лицето на Лангил се
успокои, клепачите наполови-
на покриха очите, както се
случва при умиращите, които
наблюдавам всекидневно. Ко-
гато на висок глас изрекох
името на на престъпника -
“Лангил!” - клепачите му бав-
но се вдигнаха...”

Съветски учени са прочу-
ти по света с редица пионер-
ски разработки, свързани с
изкуственото кръвоснабдява-
не. За целта Сергей Брюхо-
ненко създава през 1926 г.
специален апарат, наречен
“Аутожектор”. Всъщност ус-
тройството било съставено от
две механично управлявани
помпи със сложна система от
клапани. Уреда с успех при-
ложили върху отделената от
тялото глава на куче и той в
продължение на два часа й
осигурявал кръв, като по този
начин заместил сърцето. Спо-
ред твърдението на Брюхо-
ненко при спирането на апа-
рата всичката кръв била из-
карана от главата на живот-
ното, а при пускането на
аутожектора “киборгът” до-
шъл в съзнание, започнал да
реагира на звуци и светлинни
сигнали и дори изял парче
кашкавал.

Студентът по медицина
Стъбинс Фърт от Филаделфия
в началото на XIX век из-

раняват из целия организъм.
Но безумният студент извадил
страхотен късмет и след екс-
перимента... останал жив.

На повечето читатели са
познати разказите на Киплинг
за човешкото отроче Маугли,
израснало сред глутница
вълци. Мнозина са гледали и
филма за Тарзан, възпитан от
маймуни. Но Уинтроп Келог
решил да експериментира в
обратна посока - да отгледа
шимпанзе като човек. За цел-
та ученият взел вкъщи 7-ме-
сечната Гуа, която започнал
да възпитава заедно със сина
си Доналд. Келог редовно
сравнявал способностите на
детето с напредъка на живо-
тинчето. И се оказало, че Гуа
се справяла с всички задачи
по-добре от момчето, с изклю-
чение на говоренето. Кулми-
нацията обаче била доста не-
очаквана - 9 месеца след на-
чалото на експеримента До-
налд започнал да имитира
маймунката, а не обратното.
Вместо да използва научени-
те думи, когато искал да яде,
синът на учения издавал зву-
ци като шимпанзе. Наложило
се Келог бързо да сложи край
на изследването, за да не

вършва един от най-отврати-
телните експерименти в исто-
рията на науката. Интереса на
младия учен привлякла жълта-
та треска, разпространена по
онова време в Америка. Като
наблюдавал страдащите,
бъдещият лекар решил, че за-
боляването не е заразно. За
да потвърди теорията си, Фърт
използвал повръщаното на
един от пациентите, с което си
намазвал очите, вкарвал суб-
станцията в раната си и дори
я поглъщал... Стъбинс обаче
жестоко се заблудил: жълтата
треска е много опасна инфек-
циозна болест. Щом попаднат
в кръвоносната система, мик-
робите й бързо се разпрост-

навреди на развитието на де-
тето си. А Гуа била изпратена
там, откъдето е дошла - в
развъдника при маймуните.

Някои експерименти учуд-
ват с крайностите, до които
стигат учените с цел да под-
несат на света поредното
чудо невиждано. Други про-
сто шокират с антихуманни
постъпки. Трети смайват с
неочаквани резултати. Но
всички, взети заедно, доказ-
ват, че няма граници за чо-
вешката фантазия, придруже-
на с безкрайния хъс да се
промени ходът на историята...

Едно от двуглавите
кучета на Демихов

Синът на Уинтроп Келог и шимпанзето-маугли

Никола Тесла в лабораторията в Колорадо спрингс

Странните опити с животни и хора доказват,
че няма граници за човешката фантазия, придружена
с безкрайния хъс да се промени ходът на историята
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Странните опити с животни и хора доказват,
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Преди спускането на гилотината...
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ремето в страната се стабилизира и ля-
тото е в пълната си власт. Днес темпера-
турите ще бъдат между 14 и 16 градуса
(минимални) и 29-33 градуса (максимал-

ни). Ще духа лек вятър от югоизток, през целия
ден ще бъде слънчево, вероятността от валежи
е почти нулева. В планините на 1200 м темпера-
тури от 20-22 градуса, на 2000 м - от 15-16. По
Черноморието - вълнение от 2-3 бала, темпера-
тура на морската вода на север около 24 градуса,
на юг - 26-27. Продължителност на деня 13 часа
и 19 минути.

В неделя и понеделник отново безоблачно, спо-В неделя и понеделник отново безоблачно, спо-В неделя и понеделник отново безоблачно, спо-В неделя и понеделник отново безоблачно, спо-В неделя и понеделник отново безоблачно, спо-
койно, слънчево време. Температурите - с градус-койно, слънчево време. Температурите - с градус-койно, слънчево време. Температурите - с градус-койно, слънчево време. Температурите - с градус-койно, слънчево време. Температурите - с градус-
два нагоре, като минималните ще бъдат 15-17,два нагоре, като минималните ще бъдат 15-17,два нагоре, като минималните ще бъдат 15-17,два нагоре, като минималните ще бъдат 15-17,два нагоре, като минималните ще бъдат 15-17,
а максималните - 30-35, на места - до 36 градуса.а максималните - 30-35, на места - до 36 градуса.а максималните - 30-35, на места - до 36 градуса.а максималните - 30-35, на места - до 36 градуса.а максималните - 30-35, на места - до 36 градуса.
Слаб вятър от югоизток ще носи малко прохлада.Слаб вятър от югоизток ще носи малко прохлада.Слаб вятър от югоизток ще носи малко прохлада.Слаб вятър от югоизток ще носи малко прохлада.Слаб вятър от югоизток ще носи малко прохлада.
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21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
¿ÍÓ ÛÒÔÂÂÚÂ ‰‡ ÌÂ
‚ÁËÏ‡ÚÂ ÒÚ‡Ì‡,
˘Â ‚Ë ÒÂ ÓÚ‰‡‰Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
Œ·Ò˙Ê‰‡ÚÂ Ó·˘Ë
ˆÂÎË Ë ËÌÚÂÂÒË
Ò ÌˇÍÓ„Ó Ë ÓÚÍË-
‚‡ÚÂ ‰Ó·‡ ÔÂ-

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
¬ Ó·˘Û‚‡ÌÂÚÓ ÒË Ò
‰Û„ËÚÂ Ò˙Á‰‡‚‡ÚÂ
ÔËˇÚÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ-
‡. œÂ‰ËÁ‚ËÍ‡-

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
≈‰‚‡ ÎË ÌÂ˘Ó ̆ Â Â
‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡
ÒÔÂ ÒÚËıËÈÌË  ̌‚Ë
ÛÒÚÂÏ ‰ÌÂÒ. –Â-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
‘ËÌ‡ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÒÚ‡-
·ËÎËÁ‡ˆË ,̌ Ì‡ ÍÓ-
Ú̌Ó ÒÂ ‡‰‚‡ÚÂ, ̆ Â

‚Ë ÔÓÏÓ„ÌÂ ‰‡

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
◊Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ÒÂ ‰Ó·-
Â ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡
Ì‡ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ
Ò˙·ÛÊ‰‡Ú Ú‚Ó˜Â-

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
—Ô‡‚ˇÚÂ ÒÂ ·ÎÂÒ-
Úˇ˘Ó Ò ‚˙ÔÓÒ,
ÍÓÈÚÓ ÓÚ‰‡‚Ì‡ ‚Ë
ÔËÚÂÒÌˇ‚‡. ¬

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
œÓÚË‚ÓÂ˜ËˇÚ‡
‚Ë Ò ÍÓÌÍÂÚÌË
ıÓ‡ ˘Â ÒÂ ËÁ„Î‡-
‰ˇÚ, ‡ ‡ÁÎË˜ËˇÚ‡

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÒÔÂÍÚË‚‡. ŸÂ ‡·ÓÚËÚÂ Á‡ ÌÂˇ,
Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÎË˜ÂÌ ÛÒÔÂı.

ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ
ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ÔÓÔÂ˜‡Ú.

ÔÂ‰ÔËÂÏÂÚÂ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ Ë ‰‡
Ó„‡ÌËÁË‡ÚÂ ÌÂ˜ËÂ Ú˙ÊÂÒÚ‚Ó.

ÒÍ‡Ú‡ ‚Ë ÏËÒ˙Î Ë ÊÂÎ‡ÌËÂ ‰‡
ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡ÚÂ.

¯ÂÌË ÒÚÂ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ˆÂÌ‡ ‰‡
‰Ó‚Â‰ÂÚÂ Á‡ÔÓ˜Ì‡ÚÓÚÓ ‰ÓÍ‡È.

¬ŒƒŒÀ≈…
ŸÂ ‚Ë ÒÂ Ì‡ÎÓÊË
‰‡ ‡·ÓÚËÚÂ Ì‡
Ô˙ÎÌË Ó·ÓÓÚË. œÓ-
ÎÛ˜ÂÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡

˘Â ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ ÓÚ‰‡‚Ì‡ ÓÚÎ‡-
„‡ÌË ÔÓÍÛÔÍË Á‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ.

 Œ«»–Œ√
Õ‡ÔÂ‰‚‡ÚÂ ·‡‚ÌÓ
‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË ‰ÌÂÒ,
ÌÓ ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡
ËÏ‡ ÓÚ Í‡Í‚Ó ‰‡

‡ÎÌË ÔË‰Ó·Ë‚ÍË ÔÂ‰ ÓÌÂÁË,
ÓÚ ÍÓËÚÓ Á‡‚ËÒˇÚ ‰ÓıÓ‰ËÚÂ ‚Ë.

ÒÔÓÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆË  ̌Ò˙ÛÏˇ‚‡ÚÂ ‰‡
Á‡Ô‡ÁËÚÂ ÒËÎÌË ÔÓÁËˆËË.

˘Â ÒÂ Ú‡ÌÒÙÓÏË‡Ú ‚ Ó·˘Ë
Ë‰ÂË.

‰ÓÒÍÓÓ ÒÚÂ ·ËÎË ·ÂÁ‡ÁÎË˜ÌË,
ÒÂ„‡ ÔË‚ÎË˜‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ ‚Ë.

‡ÁÂ¯ËÚÂ ÍÓÌÙÎËÍÚ ÏÂÊ‰Û
‚‡¯Ë ·ÎËÁÍË.

ÒÚÂ ‰Ó‚ÓÎÌË. ŸÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ˆÂÌ-
Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆË .̌

В Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

06.55 «ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÎËÌÂÈ-
Í‡ /Ô/

07.25 ÃËÎËÓÌ Ë ‰‚Â
ÛÒÏË‚ÍË /Ô/

08.50 ÕÂÓ˜‡Í‚‡ÌÓ
ÔÂÁ ‚‡Í‡ÌˆË-
ˇÚ‡ /Ï‡ÎÍËÚÂ-

„ÓÎÂÏË Ú‡Î‡ÌÚË Ì‡ ¡˙Î„‡-
Ëˇ/ /Ô/

09.15 À‡·ËËÌÚ - ÙËÎÏ ÓÚ ÔÓÂÍ-
Ú‡ ìƒÂÚÒÍÓ ÎˇÚÌÓ ÍËÌÓ Ò
¡Õ“1î /ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ,
1986„./, ÂÊËÒ¸Ó ƒÊËÏ
’ÂÌÒ˙Ì, ‚ ÓÎËÚÂ: ƒÂÈ‚Ë‰
¡ÓÛË, ƒÊÂÌËÙ˙  ÓÌ˙ÎË,
“Ó·Ë ‘ÓÈ‰ Ë ‰.

11.00 ŒÚ·ÎËÁÓ Ò ÃË‡ /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 »Á·‡ÌÓ ÓÚ ì¡‡Á‰Ëî œÂ-

‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ
12.50 œÓ„‡Ï‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡

ÒÂÎÒÍËÚÂ ‡ÈÓÌË
13.00 »‰Â Ì‡¯ÂÌÒÍ‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡ /Ô/
14.00 —‚ÂÚÓ‚ÌÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ

ÎÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡ - œÂÍËÌ 2015
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

16.15 œÓ„‡Ï‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ÒÂÎÒÍËÚÂ ‡ÈÓÌË

16.25 Ã‡„Ì‡ ¿Û‡, ËÁ„Û·ÂÌËˇÚ „‡‰
- ÙËÎÏ ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ ìƒÂÚÒÍÓ
ÎˇÚÌÓ ÍËÌÓ Ò ¡Õ“1î Ú‚
ÙËÎÏ /13, ÔÓÒÎÂ‰Ì‡ ÒÂË /̌

16.55 10 „Ó‰ËÌË ì¬ˇ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ-
‚Óî Ò √Ó‡Ì ¡Î‡„ÓÂ‚ œÂ-
‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÂÎË„Ë  ̌Ë ÍÛÎÚÛ-
‡

17.55 ΔË‚ÓÚ˙Ú Â ‚ÍÛÒÂÌ /Ô/
18.55 ƒËÒÍ‡‚˙Ë: œÓÂÍÚ ì«ÂÏˇî

‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /6
ÂÔËÁÓ‰/

19.40 ÀÂÍ‡ ÌÓ ,̆ ‰Âˆ‡!: ◊Û‰Ó‚Ë˘‡
Ë ÔË‡ÚË

20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 œ‡‚Â‰ÌÓ Û·ËÈÒÚ‚Ó - Ë„‡-

ÎÂÌ ÙËÎÏ ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ ìÀˇÚ-
ÌÓ ÍËÌÓ Ò ¡Õ“î /—¿Ÿ,
2008„./, ÂÊËÒ¸Ó ƒÊÓÌ
¿‚ÌÂÚ, ‚ ÓÎËÚÂ: –Ó·˙Ú ‰Â
ÕËÓ, ¿Î œ‡˜ËÌÓ, √‡Î‡
√Û‰ÊËÌÓ,  ˙ÚËÒ ƒÊ‡ÍÒ˙Ì
Ë ‰. (12)

22.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
22.40 ÀÂÌË  ‡‚Ë  ̂ Ì‡ ì”ÂÏ·ÎËî /

Ô/
23.35 “ÂÚÓ ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
00.05 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ ‰ÓÍÛ-

ÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /10 ÂÔ./Ô/

06.30 ì¿„ÓÙÓ-
ÛÏî -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

07.00 ì ÓÂ Â ÚÓ‚‡
ÏÓÏË˜Âî - ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.
2, 3

08.00 Õ‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÓÚ ì“‡ÁË Ò˙·Ó-
Ú‡î - ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡, ΔÂÌË
Ã‡˜Â‚‡ Ë ƒË‡Ì‡ À˛·Â-
ÌÓ‚‡

11.00 ìCool Tî /Ô./ - 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¿ÎˇÒÍ‡î - ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË,
ÒÂÏÂÂÌ, —¿Ÿ, 1996„., Â-
ÊËÒ¸Ó: ‘ÂÈÁ˙  Î‡Í
’ÂÒÚ˙Ì, ‚ ÓÎËÚÂ: “Ó‡
¡˙ ,̃ ¬ËÌÒÂÌÚ  ‡ÚıÂÈÁ˙,
ƒ˙Í ¡ÂÌÂ‰ËÍÚ, ◊‡ÎÚ˙Ì
’ÂÒÚ˙Ì Ë ‰.

15.00 ìÃ‡Ï‡Î‡‰î /Ô./ - ‡Á‚ÎÂÍ‡-
ÚÂÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘Ë
–‡‰ÓÒÚ ƒ‡„‡ÌÓ‚‡ Ë ƒË-
ÏËÚ˙ œ‡‚ÎÓ‚

16.30 ìœÂ‰‡È Ì‡Ú‡Ú˙Íî /Ô./ - ÒÓ-
ˆË‡ÎÂÌ ÔÓÂÍÚ Ò ‚Ó‰Â˘
Õ‡Ú‡ÎË  ̌ —ËÏÂÓÌÓ‚‡

18.30 ì¡ËÌ„Ó ÏËÎËÓÌËî - ÚÂÎÂ‚Ë-
ÁËÓÌÌ‡ ÎÓÚ‡Ëˇ

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ

19.30 bTV –ÂÔÓÚÂËÚÂ - ÔÂ‰‡‚‡-
ÌÂ Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍË
‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌË  ̌ Ë ÙËÎÏË

20.00 ì¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ˇÚ 3: œÓÍÎˇ-
ÚËÂÚÓ Ì‡ ·ÓÍ‡Î‡ Ì‡ fi‰‡î -
ÂÍ¯˙Ì, ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË, ÍÓ-
ÏÂ‰Ëˇ, —¿Ÿ, 2008„., Â-
ÊËÒ¸Ó: ƒÊÓÌ‡Ú‡Ì ‘ÂÈÍÒ,
‚ ÓÎËÚÂ: ¡ÛÒ, ƒÂÈ‚ËÒ˙Ì,
¡Ó· Õ˛‡Ú, ÕÓ‡ ”‡ÈÎË,
ƒÊÂÈÌ  ˙ÚËÌ Ë ‰.

22.00 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ

23.00 ìœÓÎÂÚ˙Ú Ì‡ ‘ÂÌËÍÒ‡î -
ÂÍ¯˙Ì, ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË,
‰‡Ï‡, ÚËÎ˙, —¿Ÿ,
2004„., ÂÊËÒ¸Ó: ƒÊÓÌ
ÃÛ, ‚ ÓÎËÚÂ: ÃË‡Ì‰‡
ŒÚÚÓ, ƒÂÌËÒ  ÛÂÈ‰, ƒÊÓ-
‚‡ÌË –Ë·ËÁË

05.00 ìœÓÒÚË ÏËî
- ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ /Ô/

06.30 ì¬ËÓÎÂÚ‡î -
Ò Â  Ë Â Ì
ÙËÎÏ

05.45 »„‡ÎÂÌ
Ù Ë Î Ï :
ìœÓÒÔË
Ë ÚË,
Ó˜‡Ó‚‡-
ÌËÂ...î07.30 ì—˙·Û‰Ë ÒÂ...î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ Õ“¬
10.00 ì¬ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‘Â‰ÂËÍî - Ò

Û˜. Ì‡  ËÒÚËˇÌ  ÓÎÛÌ‰,
ÃËı‡ÂÎ‡ ÃÂÈ, ¿ÌÌ‡ ’‡ÛÒ-
·Û„, ¿ÍÒÂÎ ÿ‡È·Â Ë ‰.

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 “ÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ÕÓ‚‡
13.00 ì—Ô‡Ú‡Íî - Ò Û .̃ Ì‡ √Ó‡Ì

¬Ë¯ÌË ,̃ ¿Î˙Ì ¡ÂÈÚÒ, –ÓÌ‡
ÃËÚ‡, ¿Ì„˙Ò Ã‡ÍÙÂÈ‰˙Ì,
»˙Ì Ã‡ÍÌËÈÒ, ƒÊÂÈÏÒ
‘ÂÈÌ, ’ÂÌË —ËÏ˙ÌÒ,
¡ÂÌ  ÓÒ Ë ‰., ‚ÚÓ‡ ˜‡ÒÚ

14.50 ì—ËÌ¸Ó Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂ 2î - Ò
Û .̃ Ì‡ —‡¯‡ ƒÊ‡ÍÒ˙Ì, ≈ÎË-
Á‡·ÂÚ Ã‡ÚËÒ, ¡ÂÌ ÃËÎË-
ÍÂÌ, ÿ‡ÌË ¬ËÌÒ˙Ì, √Ë‰Â-
ÓÌ ≈ÏÂË, –Ó‰Ê˙
’‡ÎÒÚ˙Ì,  ËÒ ‘Ë¯˙ Ë
‰.

17.00 ì—˙‰·Ë Ì‡ Í˙ÒÚÓÔ˙Úî -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬

18.00 ìÕË˜Ë  ̌ ÁÂÏˇî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÕÓ‚‡ ÚÂÎÂ‚ËÁËˇ

19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ - ˆÂÌÚ-
‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ

19.30 Õ¿÷»ŒÕ¿ÀÕ¿ ÀŒ“¿–»fl
20.00 ì¡ÛÎÂÒÍ‡î (ÔÂÏËÂ‡)- Ò

Û .̃ Ì‡ ÿÂ,  ËÒÚËÌ‡ ¿„Ë-
ÎÂ‡, —ÚÂÌÎË “Û˜Ë,  ËÒ-
ÚÂÌ ¡ÂÎ, ¿Î˙Ì  ˙ÏËÌ„,
œËÚ˙ √‡Î‡ı˙,  ‡Ï ΔË-
„‡Ì‰Â Ë ‰.

22.20 ì¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍË „‡Ì„ÒÚÂ ì -
Ò Û .̃ Ì‡ ƒÂÌÁ˙Î ”Ó¯ËÌ„Ú˙Ì,
–˙ÒÂÎ  ÓÛ, ◊ËÛÂÚÂÎ ≈‰-
ÊËÓÙÓ, ƒÊÓ¯ ¡ÓÎËÌ,
“Â‰ ÀË‚‡ÈÌ Ë ‰.

01.30 ì—Ô‡Ú‡Íî - Ò Û .̃ Ì‡ √Ó‡Ì
¬Ë¯ÌË ,̃ ¿Î˙Ì ¡ÂÈÚÒ, –ÓÌ‡
ÃËÚ‡, ¿Ì„˙Ò Ã‡ÍÙÂÈ‰˙Ì,
»˙Ì Ã‡ÍÌËÈÒ, ƒÊÂÈÏÒ
‘ÂÈÌ, ’ÂÌË —ËÏ˙ÌÒ,
¡ÂÌ  ÓÒ Ë ‰., ‚ÚÓ‡ ˜‡ÒÚ
/Ô/

04.30 ì¬ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‘Â‰ÂËÍî - Ò
Û˜. Ì‡  ËÒÚËˇÌ  ÓÎÛÌ‰,
ÃËı‡ÂÎ‡ ÃÂÈ, ¿ÌÌ‡ ’‡ÛÒ-
·Û„, ¿ÍÒÂÎ ÿ‡È·Â Ë
‰. /Ô/

06.00 ÕÓ‚ËÌË
06.10 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìœÓÒÔË

Ë ÚË, Ó˜‡Ó‚‡ÌËÂ...î
(ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ)

07.20 —ÂË‡Î: ìÕÂ˜ËÒÚ‡ Í˙‚î
09.00 ì—‚ËË, ı‡ÏÓÌËÍÓ

Î˛·ËÏ‡!î
09.40 ì—ÎÓ‚Ó Ì‡ Ô‡ÒÚË‡î
10.00 ÕÓ‚ËÌË
10.15 ì¬ÍÛÒÌÓî
10.50 ì¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ “ÓÎÍÛÌÓ‚‡.

ì«‡ Î˛·Ó‚Ú‡ ÔÓÒÚË
ÏË...î

11.45 ì—ÏÂ¯‡ËÍË. ÕÓ‚ËÚÂ
ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇî

12.00 ÕÓ‚ËÌË
12.15 ì»‰Â‡ÎÌËˇÚ ÂÏÓÌÚî
13.05 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìÕ‡ ÌÂ-

ÒÂÏÂÈÌËÚÂ ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡-
‚ˇ Ó·˘ÂÊËÚËÂî

14.35 —ÂË‡Î: ìÀË˜ÌËˇÚ ÊË-
‚ÓÚ Ì‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇ —‡-
‚ÂÎËÂ‚î

15.00 ÕÓ‚ËÌË
15.15 —ÂË‡Î: ìÀË˜ÌËˇÚ ÊË-

‚ÓÚ Ì‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇ —‡-
‚ÂÎËÂ‚î

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
18.15 —ÂË‡Î: ìÀË˜ÌËˇÚ ÊË-

‚ÓÚ Ì‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇ —‡-
‚ÂÎËÂ‚î

18.50 ìŒÚ„‡ÚÌË ÏÂÎÓ‰ËˇÚ‡î
19.20 ìƒŒÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ –≈ÔÛ·-

ÎËÍ‡Ú‡: …ÓÒËÙ  Ó·ÁÓÌî
21.00 ¬ÂÏÂ
21.20 ì“‡ÁË ‚Â˜Âî Ò ¿Ì‰ÂÈ

Ã‡Î‡ıÓ‚
22.50 ì ¬Õî. œÂÏËÂ ÎË„‡
00.15 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì—Ú‡Î-

ÍÂî
03.00 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìÕ‡‰·ˇ„-

‚‡ÌËˇ ·ÂÁ ÙËÌ‡Îî
04.25 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì¿Á Ò˙Ï

ì¡ÂÁ‡î

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
30

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
29
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☼☼☼☼☼
☼☼☼☼☼
☼☼☼☼☼
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П

гледайте

ФУТБОЛ

ПО ДИЕМА СПОРТ
18.00 Каен - Лион

20.00 Литекс - Берое
ПО ДИЕМА СПОРТ 2

17.00 Челси - Кристъл
Палас

19.30 Тотнъм - Евертън
ПО ЕВРОСПОРТ 2

16.15 Кьолн - Хамбургер
18.30 Щутгарт - Айнтрахт

19.30 Байерн М - Байер Л
23.00 MLS: Торонто - Монреал

ПО ЕВРОКОМ
0.30 Бразилейро LIVE

УТРЕ

ПО ДИЕМА СПОРТ 2
17.30 Монтана - Локо Пд

20.00 Левски - Пирин
ПО КАНАЛ 3

15.30 Ботев Ихтиман – ЦСКА
ПО ДИЕМА СПОРТ

15.00 Сент Етиен - Бастия
18.00 Суонси - Манчестър Юнайтед

22.00 Монако - ПСЖ
ПО ЕВРОКОМ

22.00, 0.30 Бразилейро LIVE
ПО НОВА СПОРТ

18.00 Бордо - Нант

Гришо чака
квалификант

Президентът на тенис асоциацията на САЩ Катрина
Адамс и главният рефер на US Open Брайън Ърли

представят шампионските купи в началото на
церемонията по теглене на жребия за последния турнир

от Големия шлем през сезона, който ще се проведе в Ню
Йорк от 31 август до 13 септември

И на US Open Бенчич започва с българка, този път със Сесил

Първата ракета на Бълга-
рия Григор Димитров ще иг-
рае срещу квалификант в I
кръг на Откритото първенст-
во по тенис на САЩ, което
започва в понеделник в ком-
плекса “Флашинг Медоус” в
Ню Йорк.

Швейцарката Белинда
Бенчич, която в I кръг на
“Уимбълдън” отстрани Цвети
Пиронкова в оспорван мач,
този път ще срещне в I кръг
втората българска ракета
при жените Сесил Каратан-
чева.

Самата Пиронкова пък
започва в последния турнир
от Големия шлем срещу гер-
манката Мона Бертел.

При мъжете най-сериоз-
ното име в квалификациите
е Пол-Анри Матийо (Фр),
който е поставен под №1 и
във II кръг отстрани безпроб-
лемно Тобиас Камке (Гер) с
6:2, 6:1. В квалификациите и
мъжете играят в 2 от 3 сета,
докато в основната схема
форматът на срещите е 3 от
5 сета. Под №2 в схемата пък
е Александър Зверев (Гер).

Независимо от резултата
в I кръг, Димитров има га-
рантирани $39 500 и 10 т. за

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

световната ранглиста. При
успех в I кръг Гришо ще из-
лезе във II срещу победите-
ля от мача между Йен-сун Лю
(Тайпе) и Миахил Кукушкин
(Каз), а при нова победа най-
вероятно ще срещне настоя-
щия шампион Марин Чилич
(Хърв), от когото е губил с
5:7, 5:7 в единствения им

двубой досега в Бризбейн
през януари 2014 г.

Хасковлията участва за 5-
и път при мъжете на US Open,
а миналата година за първи
път прескочи I кръг и стигна
до 1/8-финал.

Каратанчева и Пиронко-
ва също имат гарантирани
по $39 500 и 10 т.

Пиронкова, която ще иг-
рае на US Open за 10-и път,
вече е губила от Бартел през
2013 г. на твърди кортове в
Хобарт, Австралия.

Григор Димитров идва
като Пепеляшка на US Open
след раздялата с Мария
Шарапова. С такoва заглавиe
ESPN прави анализ на пред-
стоящия турнир от Големия
шлем и шансовете на хас-
ковлията. Срещите от 135-
ото издание на Откритото
първенство на САЩ започ-
ват в началото на следваща-
та седмица, а наградният
фонд е $42 млн.

„Българинът е поставен
под №17 в схемата на турни-
ра, вече е без Шарапова, но
това не пречи да мечтае за
трофея. В действителност той
е един от скритите потенци-
ални победители, които на-
ричаме „Пепеляшки”. На тях
все не им достига малко, но
все още имат шансове да
сътворят чудото”, коментира
най-авторитетният спортен
ТВ канал в Америка. „Димит-
ров е изключително талант-
лив и е само на 24 години.
Той загуби няколко мача
през изминалото тримесе-
чие, но има качествата и
играта на победител”, до-
пълват американците.

Гросмайстор Веселин Топалов
претърпя първа загуба на шахматния
супертурнир в Сейнт Луис (САЩ), след
като с белите фигури се предаде на
53-тия ход пред Фабиано Каруана
(САЩ) в партия от V кръг. Двамата
гросмайстори разиграха любимата на
Топалов Испанска партия, но на 35-ия
ход българинът допусна груба греш-
ка, от която италианецът, състезаващ
се вече за САЩ, се възползва, за да

Първа загуба на Топалов в Сейнт Луис
запише първа точка в надпреварата.

Поражението свали Топалов от
върха в класирането. 13-ият световен
шампион остана с 3 т., а с 3,5 водят
Магнус Карлсен (Нор) и Левон Аро-
нян (Арм). Аниш Гири (Хол) разделя
третото място с Топалов. Световният
шампион Карлсен, който е с най-ви-
сок коефициент ЕЛО от всички участ-
ници, спечели срещу Уесли Со (САЩ).
Останалите партии от кръга - Левон

Аронян (Арм) - Александър Гришчук
(Рус), Хикаро Накамура (САЩ) - Аниш
Гири (Хол) и Вишванатан Ананд (Инд)
- Максим Ваше-Лаграв (Фр), завърши-
ха реми.

Вчера участниците в турнира по-
чиваха, а днес в VI кръг Топалов ще
играе с черните срещу Ваше-Лаграв.

Надпреварата в Сейнт Луис е в 9
кръга, наградният фонд е $300 000, от
които победителят ще вземе 75 000.

Бившият български национал Благой Георгиев ще се изправи
срещу Ливърпул в груповата фаза на Лига Европа. Това отреди тег-
леният жребий в Монако, който прати Рубин Казан в група В с мърси-
сайдци. В спор за първите 2 места ще се включат още френският
Бордо и швейцарският Сион.

Сръбският Партизан, където играят Валери Божинов и Иван Бан-
даловски, ще се изправи срещу носителя на Суперкупата на Испания
Атлетик Билбао. Баските съкрушиха в първия мач за Суперкупата
еврошампиона Барселона с 4:0. Другите два тима в група L са АЗ
Алкмаар и Аугсбург.

Базел, където се очаква българският национал Иван Иванов да
поднови участие през октомври, се падна в група I с Фиорентина, Лех
Познан и Беленензеш.

Албанският Шкендербеу, в който се подвизава Венцислав Хрис-
тов, ще има трудната задача да се справи със Спортинг Лисабон,
турския гранд Бешикташ и руския Локомотив М.

тото

 ÏÅ×ÀËÁÈ ÎÒ
ÒÈÐÀÆ ¹69

6 от 49
Числа: 1, 24, 30, 41, 42, 43
I гр. (6) няма
II гр. (5) 4 по 7889,10 лв.
III гр. (4) 316 по 99,90 лв.
IV гр. (3) 7114 по 6,20 лв.
ДЖАКПОТ: 1 809 369,68 лв.

6 от 42
Числа: 1, 2, 10, 18, 41, 42
I гр. (6) няма
II гр. (5) 22 по 502,60 лв.
III гр. (4) 672 по 16,50 лв.
IV гр. (3) 8076 по 2 лв.
ДЖАКПОТ: 241 279,40 лв.

5 от 35
I ТЕГЛЕНЕ
Числа: 16, 22, 24, 28, 35
I гр. (5) няма
II гр. (4) 277 по 125,20 лв.
III гр. (3) 8020 по 5,30 лв.
II ТЕГЛЕНЕ
Числа: 1, 2, 3, 21, 31
I гр. (5) няма
II гр. (4) 203 по 170,90 лв.
III гр. (3) 7028 по 6 лв.

З О Д И А К
Числа: 1, 10, 29, 35, 46
Зодия: 5 (Лъв)
I гр. (5+1) няма
II гр. (5) няма
III гр. (4+1) 1 от 5000 лв.
IV гр. (4) 6 по 500 лв.
V гр. (3+1) 28 по 100 лв.
VI гр. (3) 323 по 10 лв.
VI Iгр. (2+1) 442 по 5 лв.
VIII гр. (1+1) 2566 по 1 лв.
ДЖАКПОТ: 3 648 712,08 лв.

ТОТО ДЖОКЕР
Позиция: 1, 7, 8
Цифра: 4, 9, 0
I гр. (3) 7 по 2329,70 лв.
II гр. (2) 1478 по 11 лв.

Петев повика
Рангелов вместо
Божинов

Селекционерът на “А” нацио-
налния отбор на България Ивай-
ло Петев добави името на напа-
дателя Димитър Рангелов в гру-
пата от 24 футболисти за ев-
роквалификациите срещу Норве-
гия на 3 септември в София и
срещу Италия на 6 септември в
Палермо. Футболистът на тур-
ския Коняспор ще се присъедини
към лагера на националния от-
бор на базата в Правец в неделя,
30 август. Петев повика още
един нападател, след като Вале-
ри Божинов се контузи в мача на
Партизан с БАТЕ Борисов от
плейофите за Шампионската
лига и е под въпрос за евромачо-
вете заради болки в глезена.

кратки

Максим Витус от Динамо Минск е надскочил
опасно в борба за топката Давид Дууна Атанга

от Ред Бул в реванша в Залцбург от плейофите
за Лига Европа, завършил 2:0. Беларусите бяха

спечелили със същия резултат първия мач, а
после се наложиха при дузпите с 3:2

А: Аякс (Хол), Селтик (Шот),
Фенербахче (Тур), Молде (Нор)
B: Рубин Казан (Рус),
Ливърпул (Анг), Бордо (Фр),
Сион (Швейц)
С: Борусия Д (Гер), ПАОК
(Гър), Краснодар (Рус), Габала
(Азерб)
D: Наполи (Ит), Брюж (Бел),
Легия (Пол), Мидтиланд (Дан)
Е: Виляреал (Исп), Виктория
Пилзен (Чех), Рапид (Ав),
Динамо Минск (Блрс)
F: Марсилия (Фр), Брага
(Порт), Слован Либерец (Чех),
Грьонинген (Хол)
G: Днипро (Укр), Лацио (Ит),

Сент Етиен (Фр), Розенборг
(Нор)
H: Спортинг (Порт), Бешикташ
(Тур), Локомотив Москва (Рус),
Шкендербеу (Алб)
I: Базел (Швейц), Фиорентина
(Ит), Лех Познан (Пол), Беле-
нензеш (Порт)
J: Тотнъм (Анг), Андерлехт
(Бел), Монако (Фр), Карабах
(Азерб)
К: Шалке 04, АПОЕЛ (Кип),
Спарта Прага (Чех), Астерас
Триполис (Гър)
L: Атлетик Билбао (Исп), АЗ
Алкмаар (Хол), Аугсбург (Гер),
Партизан (Сърб)

ГРУПИТЕ В ЛИГА ЕВРОПА:

-

Снимка БГНЕС

Благо срещу Ливърпул в Лига Европа,
Божинов и Бандаловски срещу Атлетик Б
Благо срещу Ливърпул в Лига Европа,
Божинов и Бандаловски срещу Атлетик Б
Благо срещу Ливърпул в Лига Европа,
Божинов и Бандаловски срещу Атлетик Б
Благо срещу Ливърпул в Лига Европа,
Божинов и Бандаловски срещу Атлетик Б
Благо срещу Ливърпул в Лига Европа,
Божинов и Бандаловски срещу Атлетик Б
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Л ÓÎÓ‰ÛÏ˙Ú ‚ œÎÓ‚‰Ë‚ ÓÚ-
‚ÓË ‚‡ÚË.  ÏÂÚ,
‚˙ıÛ¯Í‡, Ó·Ë˜‡ÈÌËÚÂ
ÍË·ËˆË Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË-

Иван ЧЕНЧЕВ

ÔÓÎÁ‚‡Ú. 9000 ÎÂ‚‡ Í‡Í ‚Ë ÒÚÓˇÚ? œ‡ÍËÌ„˙Ú Â ·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ
Á‡ Ì‡ÂÏ‡ÚÂÎˇ, ÌÓ Ò‡ÏÓ ÔÓ‰ÁÂÏÌËˇÚ. ¬˙Ì¯ÌËˇÚ ÒÂ ÔÎ‡˘‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ. ŒÚ „ÓÒÚËÚÂ Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓÚÓ Ò˙·ËÚËÂ! “Ó‚‡ Â.
Õ‡ ÍÓÈÚÓ ÌÂ ÏÛ ÓÚ˙‚‡, ‰‡ ÒÂ Ê‡Î‚‡ ÔÂ‰ —ËÌÓ‰‡, ‡ÍÓ
ËÒÍ‡. ÕˇÏ‡ ‰‡ ı‚‡ÌÂ ‰ËÍË¯.  «Ì‡ÂÚÂ ÎË Á‡˘Ó? «‡˘ÓÚÓ
Ë ‚Î‡‰ËÍ‡Ú‡ Ì‡ œÎÓ‚‰Ë‚ ƒˇ‰Ó ÕËÍÓÎ‡È ÌÂ ÔÓÊÂÎ‡Î ‰‡
ÓÒ‚ÂÚË Ò˙Ó‡ÊÂÌËÂÚÓ. Õ‡ÎË ÒÂ ‰˙ÎˇÚ Ò ÍÏÂÚ‡ »‚‡Ì “ÓÚÂ‚.
œÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚÂ ÎË ÒË Í‡Í ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÂÔ‡ıËˇ ÌÂ ÒÂ Ì‡ÏË‡
Ò‚Â˘ÂÌÓÒÎÛÊËÚÂÎ ‰‡ ˙ÒË Ò Í‡Ì‰ËÎÓÚÓ Ô‡ÍÂÚ‡ Ì‡ Á‡Î‡-
Ú‡?  ‡Í‚Ó ‰‡ ÒÂ Ô‡‚Ë, Á‡ ·Ó„ÓÛ„Ó‰ÌË ‰ÂÎ‡ ‰ÓË ÔÓÔÓ-
‚ÂÚÂ Û Ì‡Ò ÌÂ ÒÚË„‡Ú.

—Â„‡ ‰‡ ‚Ë‰ËÏ ‰‡ÎË ÌÂ ‰Â‚‡Î‚Ë‡ Ë ÓÚÎË˜ËÂÚÓ Á‡ Ò‚Â-
ÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ. —ËÂ˜ ÁÎ‡ÚÌËˇÚ ÏÂ‰‡Î. Õ‡ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚ‡Ú‡ ‚ œÂÍËÌ ÔÓ ÎÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡, ÍÓÂÚÓ ÚÂ˜Â ‚ ÏÓ-
ÏÂÌÚ‡, Â‰ËÌ ˜Âı ‡ÁÏ‡Á‡ ‚ÒË˜ÍË Ò ˜ÛÍ‡ ÒË. œ‡‚ÂÎ ‘‡È‰ÂÍ
ÚËÛÏÙË‡ Ì‡ Ô˙‚ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ı‚˙ÎË Î˛·ËÏÓÚÓ
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ¯ÓÔË ÔÓÒÓ·ËÂ Ì‡‰ 80 ÏÂÚ‡. ¬˙ÔÂÍË, ˜Â ÌÂ Ò˙Ï
Û·Â‰ÂÌ ‰‡ÎË, ‡ÍÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂÚÓ ·Â¯Â Ò ÚÂÒÎË, Ô‡Í ÚÓÈ ˘Â¯Â
‰‡ ÒÔÂ˜ÂÎË ËÎË ÌˇÍÓÈ Ì‡¯ÂÌÂˆ ÓÚ ÀÓÍÓÒÍÓ ËÎË “˙ÌÒÍÓ,
‰‡ Â˜ÂÏ.  ‡ÍÚÓ Ë ‰‡ Â. “‡ ÚÓÁË ‘‡È‰ÂÍ Â¯ËÎ ‰‡ ÔÓÎÂÂ
ÚËÚÎ‡Ú‡ Ó˘Â Ò˙˘‡Ú‡ ‚Â˜Â Ë Ú‡Í‡ ˇ ÔÓÎˇÎ, ˜Â ‚ Ú‡ÍÒËÚÓ ÒÂ
ÓÁÓ‚‡Î ·ÂÁÔ‡ÏÂÚÂÌ. » ÔÎ‡ÚËÎ Ì‡ ·‡Í¯Ë¯‡ Ò˙Ò... ÁÎ‡ÚÌËˇ ÒË
ÏÂ‰‡Î. ≈ÚÓ ÚÓ‚‡ Â. Õ‡„ÎÂ‰ÂÌ ÔËÏÂ, ˜Â ÌËÍÓ„‡ ÌÂ ÁÌ‡Â¯
Í‡Í‚Ó ÏÓÊÂ ‰‡ ÚË ‚ÎÂÁÂ ‚ ÛÔÓÚÂ·‡. Ã‡Í‡ ˜Â Ì‡ ÚÂÁ‚Ó
˜Âı˙Ú ÓÚÂ˜Â ÒÎÛ˜Í‡Ú‡.

” Ì‡Ò Á‡ÒÎÛÊËÎË ÒÔÓÚËÒÚË Ë ‚ÂÎËÍË ¯‡ÏÔËÓÌË ‡Á-
ÔÓ‰‡‰Óı‡ ÓÚÎË˜ËˇÚ‡ ÒË Á‡‡‰Ë ÔÛÒÚ‡Ú‡ ÌÂÏÓÚËˇ. » ÒÂ„‡
Ì‡ÔËÏÂ ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ Ó·Û‚Í‡î Ì‡ œÂÚ˙ ΔÂÍÓ‚ Í‡ÒË ‚ËÚ-
ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÒÚËÚ ˜‡ÒÚÂÌ ÍÓÎÂÍˆËÓÌÂ. “˙ÊÌÓ Â. “ÓÙÂËÚÂ
Ò‡ ‚‡ÊÌË ÌÂ Í‡ÚÓ ÔÂ‰ÏÂÚË. —ÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ÌÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
‚ Ô‡Ë. “ÂÁË, ÍÓËÚÓ „Ë ËÏ‡Ú, ÒË „Ë ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡Ú ‚ ‰ÂÍ‡‰Ë Ì‡
ÚÛ‰, ÔÓÚ Ë ·ÂÁÒ˙ÌËÂ. ¬ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚË ÒÎÛ˜‡Ë Ë Ì‡ ÔÓÔË-
ÎˇÌÓ ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÒÔÓÚ‡ Ë ÛÒÔÂı‡, Á‰‡‚Â. “ÛÍ ÒÂ ÒÂ˘‡Ï Á‡
‰ÛÏËÚÂ Ì‡ Â‰ËÌ Û‚‡Ê‡‚‡Ì ÊÛÌ‡ÎËÒÚ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó Ì‡„‡‰Ëı‡
Á‡ÒÎÛÊÂÌÓ ÔÂ‰Ë „Ó‰ËÌË.  ‡˜Ë ÒÂ Ì‡ ÒˆÂÌ‡Ú‡, ÒÏÛÚÂÌÓ ‚ÁÂ
ÔÓ‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÏÛ ÒÚ‡ÚÛÂÚÍ‡ Ë Í‡Á‡: ì”‚‡Ê‡ÂÏË, Ì‡„‡‰ËÚÂ Ò‡
Í‡ÚÓ ıÂÏÓÓË‰ËÚÂ, ÔÓÎÛ˜‡‚‡ „Ë ‚ÒÂÍË Á‡‰ÌËÍ!î.  ‡È Ì‡
ˆËÚ‡Ú‡! ÕÂ Â Ò˙‚ÒÂÏ Ú‡Í‡, ÌÓ ‚ ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë Ë Ú‡Í‡ ÏÓÊÂ
‰‡ Â. ¬ÒÂ Ô‡Í ˜Ó‚ÂÍ˙Ú Â ÊÛÌ‡ÎËÒÚ. ŒÚ ·Û‰ÌËÚÂ Ú‡ÍË‚‡. œ‡Í
ÒÂ ‚˙˘‡Ï Ì‡ ÏËÒ˙ÎÚ‡ ‰‡ÎË ÌÂ Ò‡ ‰Â‚‡Î‚Ë‡ÎË ÌˇÍÓË
Ì‡„‡‰Ë. —ÚÓˇÚ Í‡ÚÓ ÎÂÔÌ‡ÚË ÂÚËÍÂÚË. “ÛÍ ‰Â - ‚ ÏËÎ‡Ú‡
“‡ÚÍÓ‚ËÌ‡.  ÓÈ ÎË ÌÂ ‚ÁÂ ÌˇÍ‡Í‚‡ Ì‡„‡‰‡? »Ï‡ Ú‡ÍË‚‡
‰ÂÚÓ ‚ÁÂı‡ ÌˇÍÓÎÍÓ, ÌÓ Ì‡Ó‰˙Ú ÌÂ „Ë Á‡Ó·Ë˜‡ ÓÚ ÚÓÁË
Ù‡ÍÚ. ƒ‡ÊÂ Ì‡ÔÓÚË‚.

» ÌÂ˘Ó ÔÓ ÔËˇÚÌÓ. ì≈‚ÓÒÔÓÚî ÍÎ‡ÒË‡ »‚ÂÚ À‡ÎÓ‚‡-
 ÓÎËÓ ‚ ÚÓÔ 10 Ì‡ Ì‡È-Í‡ÒË‚ËÚÂ ‡ÚÎÂÚÍË Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ ‚
œÂÍËÌ.  ‡ÚÓ ‚Ë‰ˇı ‰Û„ËÚÂ ‚ ÔÓ‰Â‰·‡Ú‡, ‰‡ ‚Ë Í‡Ê‡ ÌÂ
‡Á·‡ı ‰‡ÎË ÚÂÁË ÓÚ ÚÓÁË ‡‚ÚÓËÚÂÚÂÌ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
ËÏ‡Ú ‚ÍÛÒ Á‡ Ú˙ÌÍ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ. œÓÒÎÂ ÒË Í‡Á‡ı, ˜Â ‚ÒÂ Ô‡Í ÌÂ˘Ó
ËÏ‡Ú, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ ÔËÁÌ‡ÎË ıÛ·ÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ì‡¯‡Ú‡ »‚ÂÚ. ÕÓ ˇ‚ÌÓ
„Ó Í‡‡Ú ÔÓ ÔÂÁÛÏÔˆËˇ Ò ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ. ¿ÍÓ Ì‡Ô‡‚ËÏ ÚÛÍ,
ÍÎ‡Ò‡ˆËˇ Ì‡ ‚ÂÒÚÌËÍ ƒ”Ã¿, À‡ÎÓ‚‡ ˘Â Â Ô˙‚‡ ÌÂ Á‡‡‰Ë
ÔÓËÁıÓ‰‡. ƒÓ ÌÂˇ Ó·‡˜Â ˘Â ÒÎÓÊËÏ Ë ÛÒÍËÌˇÚ‡ ƒ‡ˇ
 ÎË¯ËÌ‡. œ‡Í ÌÂ Á‡‡‰Ë ÔÓËÁıÓ‰‡. ¿ÍÓ ˇ ‚Ë‰ËÚÂ, ˘Â ÏÂ
‡Á·ÂÂÚÂ. —˙ÒÚÂÁ‡‚‡ ÒÂ Ì‡ ‰˙Î˙„ ÒÍÓÍ. ÕÂˇ ‰ÓË Ë ÚÂÁË ÓÚ
ì≈‚ÓÒÔÓÚî Ò‡ ˇ Á‡·ÂÎˇÁ‡ÎË. ¿ ËÌ‡˜Â Â‰Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ ÒË ÒÂ
ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ. » ÒÏÂ Ì‡È-Í‡ÒË‚Ë, Ë ÒÏÂ Ì‡È-‰Ó·-
Ë. »‚ÂÚ ÒÚË„Ì‡ ÙËÌ‡Î Ì‡ 200 ÏÂÚ‡ Ò ÎË˜ÂÌ ÂÍÓ‰. »Ì‡˜Â
ÌËÂ ËÏ‡ÏÂ Ë ‰Û„Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Á‡ Í‡Í‚ËÚÓ ˘ÂÚÂ ÍÎ‡Ò‡ˆËË.
—ÚË„‡ ÓÌÂÁË ‚ ì≈‚ÓÒÔÓÚî ‰‡ ËÏ‡Ú Ó˜Ë ‰‡ „ÎÂ‰‡Ú...

ÚÂ ı‡ÌÚÛÚÌËˆË ·ˇı‡ Ú‡Ï. ÕˇÍÓË
ÚË ‰ÌË ˇ‰Óı‡, ÔËı‡ Ë ÒÂ ‚ÂÒÂÎË-
ı‡. «‡ Úˇı Â Í‡ÚÓ ‚ ÔËÍ‡ÁÍËÚÂ. ◊Â
ÌÓ‚‡Ú‡ ÒÔÓÚÌ‡ Á‡Î‡ Â ıÛ·‡‚‡,
ÒÔÓ ÌˇÏ‡. ŒÚÍËı‡ ˇ Ò Ú‡ÌˆË,
ÔÂÒÌË Ë ‰ÛÊ·‡ ÏÂÊ‰Û Ì‡Ó‰ËÚÂ.
“Â˜Â Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ ÔÓ Ú‡ÂÍÛÓÌ‰Ó. ÕˇÏ‡
ÎÓ¯Ó, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ. —‡ÏÓ ‰ÂÚÓ
ÔÓ·˙Á‡ı‡ ‰‡ Ó·ˇ‚ˇÚ Ì‡ÂÏËÚÂ Ë
Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Á‡ ÊÂÎ‡Â˘ËÚÂ ‰‡ ˇ

К

Произведено в България

Девалвация
на наградите

Лионел Меси добави към безбройни-
те си индивидуални призове и призна-
нието за най-добър футболист за изми-
налия сезон в европейския клубен фут-
бол. Нападателят на Барселона победи
своя съотборник Луис Суарес и големия
си съперник Кристиано Роналдо от Реал
Мадрид в анкетата, в коята право да гла-
суват имаха само журналисти.

Меси, който е 4-кратен победител в
“Златната топка” за най-добър футболист
в света, вкара 77 гола миналия сезон.
Толкова имаше и Роналдо за Реал М, но
аржентинският национал спечели всич-
ки отличия с Барселона и това бе сери-
озният му бонус да спечели анкетата.

Суарес, който вкара решаващия вто-
ри гол във финала на Шампионската
лига срещу Ювентус, стигна до третото
място, въпреки че започна сезона едва
през октомври, заради наложеното му
от ФИФА наказание за захапването на
италианеца Джорджо Киелини на Мон-
диала в Бразилия. Въпреки по-краткия
си сезон уругваецът изпревари бразил-
ския ас на Барса Неймар, който не по-
падна в тройката.

Меси с нов европриз
Снимки ПРЕСФОТО/БТА

Президентът на УЕФА Мишел Платини връчва на Лионел Меси
приза за най-добър футболист на Европа през миналия сезон

пред погледа на големия му съперник Кристиано Роналдо
в “Грималди Форум” в Монако

Мъри е 10-ият
с 2 отбора в ШЛ
Хасковлията в компания на светила
като Трапатони, Венгер, Рехагел и Капело

А: Пари Сен Жермен (Фр), Реал М (Исп), Шахтьор Д
(Укр) и Малмьо (Шв)
B: ПСВ Айндховен (Хол), Манчестър Юнайтед (Анг),
ЦСКА М (Рус) и Волфсбург (Гер)
С: Бенфика (Пор), Атлетико М (Исп), Галатасарай
(Тур) и Астана (Каз)
D: Ювентус (Ит), Манчестър Сити (Анг), Севиля (Исп)
и Борусия М (Гер)
E: Барселона (Исп), Байер Л (Гер), Рома (Ит) и БАТЕ Борисов
(Блрс)
F: Байерн М (Гер), Арсенал (Анг), Олимпиакос (Гър) и Динамо
З (Хърв)
G: Челси (Анг), Порто (Пор), Динамо К (Укр) и Макаби Тел
Авив (Изр)
H: Зенит (Рус), Валенсия (Исп), Лион (Фр) и Гент (Бел)

ГРУПИТЕ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА

Постоянният участник в тегленето на жребии за евротурнирите
и генерален секретар на УЕФА Джани Инфанино (вляво) този

път беше привлякъл за помощници в церемонията в “Грималди Форум”
бившите играчи на Барселона Карлес Пуйол (вдясно) и Андони

Субисарета, както и бразилецът Жулиано Белети от Челси

СССССС
класирането за
първи път в исто-
рията на Казах-
стан на Астана в

груповата фаза на Шам-
пионската лига Станимир
Стоилов получи поздрав-
ления лично от президен-
та на страната Нурсултан
Назарбаев. Тимът елими-
нира последователно
Марибор (Слвн) ХИК Хел-
зинки (Фин) и АПОЕЛ
(Кип) и вече е в групите,
където ще играе с Атле-
тико М (Исп), Бенфика
(Пор) и Галатасарай (Тур).
Бившият треньор на Лев-
ски и националния отбор
стана едва десетият спе-
циалист, който вкарва два
различни отбора в групи-
те на Шампионската лига
за първи път, припомнят
хроникьорите от УЕФА.
През 2006 г. Мъри успя
да пробие със “сините” до
групите в най-престижния
клубен турнир на конти-
нента.

Преди него това са
правили само още 9-има
прочули се треньори: Ар-
сен Венгер (Монако, Ар-
сенал); Джовани Трапа-
тони (Байерн Мюнхен,
Фиорентина); Ото Реха-
гел (Вердер, Кайзерсла-
утерн; Луис Фернандес
(ПСЖ, Атлетик Билбао);
Душан Байевич (АЕК,
Олимпиакос); Кени Далг-

лиш (Блекбърн, Ню-
касъл); Фабио Капело
(Милан, Рома), Кристиян

Грос (Грасхопърс, Базел)
и Мануел Пелегрини (Ви-
ляреал, Малага).

“Групата е тежка и ще
е доста сложно. Искам
обаче да отбележа, че ня-
маше никакво значение
какъв ще е жребият. Ще
искам от отбора да играе
нашата игра и да се за-
бавлява на терена. Във
всички мачове съперници-
те ни ще са фаворити. И
трите отбора имат богат
опит в турнира, но мачо-
вете ще бъдат безценни
за нас. Ще направим всич-
ко, за да зарадваме фено-
вете. Фактът, че сме част
от Шампионската лига,
вече е постижение. Ние
обаче няма да спрем и ще
продължим да даваме
100% във всеки мач”, ко-
ментира жребия Мъри.

Трансферният прозо-
рец в Европа затваря в
понеделник, 31 август, и
залозите къде ще играе
занапред Димитър Берба-
тов набират скорост. Сами-
ят той се опита с енигма-
тично послание във фейс-
бук да долее масло в огъ-
ня. Най-скъпият български
спортист напоследък е до-
ста активен в социалните
мрежи, като вчера публикува своя усмихната сним-
ка с надпис: „Червеното е хубав цвят“.

На нея Бербатов показва червена гривна на
ръката си, която е с името на неговата фондация,
но феновете на елегантния нападател си задават
въпроса дали не намеква нещо за новия си отбор.

Бербатов намеква
за отбор в червено
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Мъри Стоилов
е десетият
треньор с
2 отбора в ШЛ

Стр. 39

гледайте

кратки

ПО БНТ 1
ЛЕКА АТЛЕТИКА
14.25 СП в Пекин

ПО ЕВРОСПОРТ
16.30 Колоездене, “Вуелта”:

Пуебла - Мурсия
(осми етап), пряко

19.00, 21.00, 1.00, 2.30, 4.00
СП в Пекин

КОЛОЕЗДЕНЕ
20.00, 22.30 “Вуелта”,

Пуебла - Мурсия (VIII етап)
ТЕНИС

0.00 “Ролан Гарос” (Обзор)
ПО НОВА СПОРТ

ТАЕКУОНДО
19.00 СП в Пловдив

ГОЛФ
21.00, 22.45 Турнирът “Барклейс”

утре
ЛЕКА АТЛЕТИКА
13.40 СП в Пекин

ПО ЕВРОСПОРТ
11.30, 13.00, 21.00 СП в Пекин

КОЛОЕЗДЕНЕ
15.45 “Вуелта”, Пуебла - Мурсия

(VIII етап)
16.45, 20.15, 23.00 “Вуелта”,
Торевиеха - Кумбре дел Сол

(IХ етап), пряко
АВТОМОБИЛИЗЪМ

19.00 Световен ендуро
шампионат Нюрбургринг

ПО НОВА СПОРТ
ТАЕКУОНДО

15.00 СП ITF в Пловдив

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

Холандката Дафне Схиперс позира пред таблото с времето 21.63 сек., с което спечели световната
титла в бягането на 200 м в Пекин с нов рекорд на световните шампионати. Ивет Лалова завърши

седма и втора от европейките в най-бързото бягане на 200 м за жени в историята

Единственият представител на Русия в
дисциплината спортно ходене на светов-
ното първенство по лека атлетика в Пекин
Александър Яргункин няма да участва в
състезанието заради положителна допинг
проба. Това заяви за ТАСС Константин
Голубцов, личен треньор на Яргункин. В
пробата, която е взета от руската антидо-
пингова агенция, е открито забраненото
вещество еритропоетин (т.нар. кръвен до-
пинг ЕПО).

“За това, че в пробата му е открит ери-
тропоетин, научих снощи и съм в шок. Не
мога да разбера как е възможно да се
случи. Той ме уверява, че е невинен. Не
разбирам как международните антидопин-
гови служби не откриха забранено вещест-
во в организма на Яргункин, а руската
агенция го откри”, каза Голубцов.

В средата на юли руската федерация
по лека атлетика заяви, че за да не се
вреди на имиджа на руската лека атлети-
ка, спортисти от страната няма да участват
в международни състезания по спортно
ходене до края на разследването срещу
треньора Виктор Чегин.

В Пекин кенийските бегачки Джойс За-
кари и Коки Манунга дадоха положителни
допинг проби при тестове, направени им
на 20 и 21 август, но от ИААФ не пожелаха
засега да посочат забранените субстанции.

“Тестовете са извършени от ИААФ в хо-
телите на спортистите преди началото на
световното първенство. ИААФ няма да опо-
вестява детайли по случая, докато той е в
развитие”, обявиха от организацията.

Закари спечели своята квалификацион-
на сесия на 400 м с национален рекорд 50.71
сек., но не бяга в полуфиналите във вторник.
Манунга пък отпадна като предпоследна в
пресявките на 400 м с препятствия.

Ивет е седма в света
Лалова не пребори конкуренцията
в най-силното бягане на 200 м в историята

Ивет Лалова-Колио завърши на
седмо място на финала в спринта на
200 м на Световното първенство по
лека атлетика в Пекин. Софиянката
завърши за 22.41 сек. в най-силното
бягане в историята на дисциплината,
в което победи Дафне Схиперс (Хол)
с 21.63 сек. - нов европейски рекорд,
нов рекорд на шампионатите, трето
постижение във вечната ранглиста и
най-добър резултат в света за годи-
ната. Пред Схиперс във вечната ран-
глиста са само световната рекордь-
орка Флорънс Грифит-Джойнър
(САЩ) 21.34 сек. и Марион Джоунс
(САЩ) 21.60 сек. 23-годишната хо-

ландка, европейска шампионка на
100 и 200 м, спечели сребърен ме-
дал на 100 метра в Пекин.

На полуфинала чаровната Ивет
постигна личен рекорд от 22.32 сек.
Тя стана третата българка след Ане-
лия Нунева (6-а през 1983 г.) и На-
дежда Георгиева (8-а през 1987 г.),
бягала на финал на 200 м на светов-
но първенство.

През 2011 г. на шампионата в
Дегу Лалова бяга във финала на 100
м и тогава също завърши 7-а.

Във финала втора завърши Елейн
Томпсън (Ям) с личен рекорд от 21.66
секунди. Световната шампионка в дис-

циплината от Дегу 2011 и двукратна
олимпийска от Атина 2004 и Пекин 2008
Вероника Кемпбъл-Браун (Ям) завърши
трета с 21.97 сек., също с личен рекорд
за сезона. Пред Ивет финишираха още
Кандис МакГроун (САЩ) за 22.01 сек.,
Дина Ашър-Смит (Вбр) 22.07 и Джине-
ва Тармо (САЩ) 22.31. Българката успя
да изпревари в последните метри един-
ствено третата фурия от Ямайка Шарън
Симпсън, завършила за 22.50 сек.

На шампионата в Пекин на 200 м
не участват световната шампионка от
Москва 2013 Шели-Ан Фрейзър-
Прайс (Ям) и олимпийската шампи-
онка от Лондон 2012 Алисън Филикс
(САЩ), която в четвъртък спечели тит-
лата на 400 м и така нареди в колек-
цията си 9-о златно отличие от све-
товно първенство.

Пълен комплект медали спече-
лиха българските национали на про-
веждащото се в Пловдив световно
първенство по таекуондо в неолим-
пийската версия ITF. Рами Шау спе-
чели титлата в категория над 85 кг.
Антон Огорелков (57 кг) добави сре-
бро, а Амалия Колева (57 кг) - бронз.

Дебютантът при мъжете Рами
Шау се наложи на финала над укра-
инеца Баграт Адамия. Бурно подкре-
пян от няколкостотин българи, Рами

Хванаха и руснак
с допинг в Пекин

Китайски тв оператор получава прошка от световния шампион
на 200 м Юсейн Болт, след като му поднесе извинение за

непредвидения сблъсък след финала в бягането, при който ямаецът
можеше нелепо да получи тежка контузия

Снимка БГНЕС

Първа титла за България на
световното по таекуондо

получи 3 от съдийските гласове в
своя полза срещу 1 за противника.
Антон Огорелков завоюва сребърен
медал в кат. до 57 кг, след като на
финала отстъпи с 1:3 гласа срещу
непобедимия Евгени Оцимик (Рус).

След срещата Оцимик похвали
българина и обяви, че това е най-
силният съперник, когото е срещнал
на първенството в Пловдив. Ветеран-
ката Амалия Колева оформи пълния
комплект от медали за страната ни.

Славия приема
деца набор 2009

ПФК Славия 1913 обявява
прием на деца, родени през 2009
година. Заниманията започват
в понеделник, 7 септември, от
17 часа, при треньора Николай
Николов. Тренировките ще се
провеждат на обновената клуб-
на база, намираща се на бул.
“Петко Каравелов” (Южния парк
- зад басейна “Спартак”). Теле-
фон за контакт - 0888 913 108
(Николай Николов).

Почина легенда
от НБА

Легендарният баскетболист
на Филаделфия 76 и Ню Джърси
Нетс Дерил Доукинс почина на
58-годишна възраст, съобщиха
близките му. Причината за
смъртта на “Шоколадовата
гръмотевица” е сърдечен удар,
получен в четвъртък сутрин-
та. През 1975 г. Доукинс става
първият баскетболист, избран
в първия кръг на драфта ди-
ректно от гимназията, след
като Филаделфия го взима под
№5. 211-сантиметровият До-
укинс придобива световна сла-
ва през сезон 1979/80, когато
на два пъти счупва противни-
ковия кош със забивките си в
мачовете срещу Канзас Сити и
Сан Антонио. В края на карие-
рата си е играл и за Юта Джаз
и Детройт Пистънс. Прякорът
“Шоколадова гръмотевица” пък
получава от друга легенда -
музиканта Стиви Уондър.


