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Ботев
би Берое
за пръв път
от 7 години
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15 126 бежанци, напиращи да
влязат в България, са били спре-
ни на южната граница от начало-
то на годината, съобщи МВР.
Главният секретар Светлозар
Лазаров уточни, че до 30 септем-
ври в страната са задържани 3855
лица, а 4431 души са задържани

от турските власти по сигнал от
България.

Ръководството на МВР призна
вчера, че в последните месеци
освен на южната, засилен мигра-
ционен натиск има и на северна-
та, и на западната граница. Той е
свързан с бежанци, които опит-

ват нелегално да минат граница-
та и да продължат към Западна
Европа.

 България трябва да се готви
за нова бежанска вълна, ситуаци-
ята в Турция е критична, а БЧК е
в пълна готовност да посрещне
проблема, заяви вчера председа-

БЧК е в бедствена готовност за нова бежанска вълна

Над 15 000 чужденци спрени
да влязат в България

Магнит
за малки
и големи,
или
вълшебството
на анимацията

телят на БЧК Христо Григоров. Той
акцентира на влезлите в Турция
напоследък над 170 000 души,
голяма част от които ще минат
границата на път за Европа. БЧК
попълва запасите си с храни, дре-
хи, медикаменти и одеяла.
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1200 розови балона полетяха вчера над столичния парк “Владимир Заимов” в памет на българските жени,
които всяка година умират от рак на гърдата. Ежегодно около 4000 българки заболяват от коварната болест

НЯКОЛКО
ДУМИ

Ина
МИХАЙЛОВА

ЛЕКОТО И МЕКОТО
Поредна специализирана

операция “лови” нелегални ими-
гранти. В края на септември при
три акции полицията задържа
над 150 граждани от Афганис-
тан и Ирак. Към 16 ч. вчера бяха
“уловени” 118 лица и проверени
1554 обекта в цялата страна...
Цифри, проценти, разходи, ста-
тистика. И опасения. Че се очак-
ва нова бежанска вълна. И мо-
литви до Бога. Дано не се случи,
дано съседите си свършат рабо-
тата...

Докато ни омотава в цифри,
операции и тревоги, властта упо-
рито пропуска най-важното. От-
говорите. На въпросите, които не

спираме да задаваме. Защо в
центъра на София градинките
бъкат от съмнително пребивава-
щи? Кой пропуска нелегалните
имигранти да пресекат страната,
че да ги хванат чак на Дунав
мост и да ни ги върнат обратно?
Защо в Европа намират начин да
се “освободят” от нежеланите
“натрапници”, а ний все сме при-
нудени да ги приемаме, наста-
няваме и отглеждаме? Да
пълним статистиката с болезне-
ни за пенсионерите данни за
хранодена на бежанците. И да
отчитаме нежеланието на прииж-
дащите у нас да работят “каква
да е” работа.

Що не се стегне властта най-
сетне и не ни върне държавата,
която не позволява нелегални,
незаконни и съмнителни “еле-
менти” да се разхождат на те-
риторията й? Кога ще кажем
ясно и категорично на Европа,
че си имаме достатъчно главо-
болия и без бежанците? Ще по-
искаме ли съдействие - не кон-
султации, не инструкции на
хартия, не обещания, не чинов-
нически алабализми, а реална
помощ, за да спрем опасност-
та? Която отдавна ни идва в
повечко. Нелегалните - какво?
Като видят тук лекото и мекото,
сами няма да си тръгнат, я!

Неделя
в 4,00 ч.
сутринта -
часовниците
с час назад

1 3

Чавдар Добрев
за класика
Йордан Радичков

Изложба-поклон пред
величието и трагедията
на цар Самуил
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Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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БСП ще участва в консултации с ГЕРБ,
ако се определят мястото, часът и фор-
матът на срещата. Това обяви вчера пред-
седателят на БСП Михаил Миков. Той
добави, че към момента нито мястото,
нито часът, нито форматът на подобни
преговори са уточнени. Имаме най-общо
принципна покана от ГЕРБ и върнат от
нас отговор, че когато се изяснят тези
неща, в Народното събрание или на друго
неутрално място, ще участваме в консул-
тации, обясни Миков.

Председателят на БСП беше катего-
ричен, че инициативата за подобна сре-
ща трябва да дойде от ГЕРБ. Според него
резултатите от изборите не създават ус-

аболеваемостта от
рак на гърдата в
провинцията е
десетки пъти по-
ниска, отколкото

МИХАИЛ МИКОВ:

Ще участваме в консултации
само при уточнени параметри

Важна е и парламентарната опозиция, защото тя задава перспективите
за бъдещото управление, заяви председателят на БСП
Павлета ДАВИДОВА

ловия за създаването на голяма коали-
ция по подобие на немския пример. “Го-
ляма коалиция се прави с големи партии.
С малки резултати, водещи до 84 и 39
народни представители, въпросът се ре-
шава трудно аналогично на този в Гер-
мания. Затова вече започна да се говори
не за голяма, а за широка коалиция”,
обобщи той. Aко ви кажа дали бихме
влезли в подобна коалиция, има ли

смисъл да ходя на консултации, обяви с
усмивка соцлидерът.

Миков и председателката на Младеж-
кото обединение в БСП Вероника Дели-
балтова бяха домакини на ежегодната
среща с членове на Международния
съюз на социалистическата младеж.
Представители от България, Румъния,
Молдова и Грузия обсъждаха сътрудни-
чеството в Черноморския регион. Миков
посрещна гостите с думите, че са в Бълга-
рия в много интересен за страната мо-

мент - след избори, които “усложняват
парламентарната конфигурация и фраг-
ментират представителството в парла-
мента”. Той добави, че съществува на-
прежение какво ще бъде новото парла-
ментарно мнозинство, но не бива да се
пренебрегва и въпросът каква опозиция
ще има. Отговорът на този въпрос очер-
тава следващите перспективи за демо-
кратично управление, независимо колко
време ще функционира мнозинството,
добави председателят на БСП.

оеннослужещи от специализи-
раната инженерна група от во-
енно формирование 28 880 -
Белене, продължиха и вчера
дейностите за ликвидиране на
последствията след взрива в за-
вод “Миджур” край село Горни
Лом. Те извършиха разузнава-

България подаде
заявление за отпуска-
не на финансова
подкрепа от Фонд
“Солидарност” на ЕС.
Парите са за възстано-
вяване на щетите от
наводненията в облас-

5-метрова подпорна
стена пропадна и
откъсна едната лента на
пътя Симитли - Банско.
От три дни АПИ преду-
преждава, че стената е
напукана и има опас-
ност от свличането й.
Това стана факт вчера
сутринта на 15 км след
Симитли в посока
Предел.
Подпорна стена е рухна-
ла в река Гравешка.

Окръжната прокуратура поиска вчера от
районния съд в Пловдив да отстрани от
длъжност кмета, зам.-кмета и секретаря
на община Брезово. По-рано през деня на
тримата общинари бе повдигнато обвине-
ние за изготвяне на фалшиви нотариални
заверки за прехвърляне на вноски от
един пенсионен фонд в друг. На кмета
Радньо Манолов е наложена мярка “па-
рична гаранция” в размер на 5000 лв., на
зам.-кмета Димитър Томов и на секретаря
на общината Стойна Малешкова - по 1000
лв. На четвъртия обвиняем, служителката
в Банка ДСК Стоянка Стоянова, е нало-
жена парична гаранция в размер на 2000
лв., съобщиха от окръжната прокуратура.
За периода от януари 2013 до октомври
тази година в община Брезово са
извършени най-малко 114 нотариални
удостоверявания на подписи в заявле-
ния от името на граждани за промяна
на участие и прехвърляне на натрупани
суми по индивидуални партиди в съот-
ветен фонд за допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване, е устано-
вило разследването. До момента са
разпитани над 130 свидетели. Работата
по случая продължава.

4000 българки заболяват
годишно от рак на гърдата

ването. 1200 розови балона,
пълни с хелий, полетяха
над парка “Заимов”.
Ако заболяването погубва
годишно 1200 жени у нас,
то тези, които се разболя-
ват, са 4000, съобщи д-р
Младен Младенов от сто-
личната АГ болница
“Св. София”.
“За съжаление, тази цифра
всяка година се увеличава с
1,5% и последните данни са
за около 4000 жени, което
за нашата държава е около
средното европейско ниво,
но в крайна сметка това са
жени, чийто живот се проме-
ня”, каза Младенов.

Розовите балони бяха пуснати
в градинката пред театър

“София” в столицата в памет
на жените, починали

от рак на гърдата

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

България поиска финансова помощ от ЕС за наводненията
тите Враца и Видин,
съобщиха от Министер-
ството на регионалното
развитие.
Документът е внесен
на 23 октомври от
Главна дирекция
“Програмиране на

регионалното развитие”
в Министерство на
регионалното развитие,
която е национален
орган, който управлява
и контролира средства-
та от фонда за Бълга-
рия.

Щетите от обилните
дъждове в Североза-
падния район в перио-
да 31 юли – 2 август
2014 г. са оценени на
77,5 млн. евро. Сумата
надхвърля минималния
праг за регионално

бедствие според
регламента на фонда и
е включена в заявле-
нието за подкрепа. В
срок от 6 седмици
Европейската комисия
ще разгледа докумен-
та и ако искането бъде

одобрено, ще изчисли
размера на помощта,
която страната ни
може да получи за
справяне с последстви-
ята от бедствието в
Северозападна Бълга-
рия.

Военните продължават да разчистват
след взрива в „Миджур”

Пропадна подпорна стена и откъсна
лента от пътя за Банско

ИСКАТ
ОТСТРАНЯВАНЕТО
НА КМЕТА
И ЗАМ.-КМЕТА
НА БРЕЗОВОВВВВВ

не и повърхностно прочистване
на 23 декара в район извън за-
вода. Ръководител на специали-
зираната инженерна група е
капитан Минчо Минчев. Обща-
та разузната площ е 959 дека-
ра, а оставащата площ за ра-
зузнаване до приключване на

дейностите на сапьорите е 1221
декара.

ДУМА припомня, че след ек-
сплозия по време на утилизи-
ране на боеприпаси в завод
“Миджур” загинаха 15 души от
Горни Лом и съседните населе-
ни места.

Около 10 м от лентата в
посока Предел рухна
също в реката. На място
веднага се събраха
екипи на пътно-
поддържащата фирма,
която пропускаше на
етапи превозните сред-
ства само в лявата
лента.
ДУМА припомня, че
по сметки на пътната
агенция за ремонта на
участъка са нужни към

800 000 лв., от които
600 000 за шосето и
200 000 за укрепване
на подпорната стена.
Предвид предстоящия
старт на активния зимен
сезон кметове на зим-
ните курорти в района -
Банско, Разлог и Добри-
нище, са притеснени и
са категорично против
затварянето на пътя.
Според тях парите за
ремонт на трасето ще са

в пъти по-малко от тези,
които ще загубят курор-
тите по време на ски
сезона. Те настояха
проблемът да бъде
решен най-късно до
края на следващия
месец.
Алтернативните маршру-
ти до Банско през
предстоящите почивни
дни са път II-84 Велин-
град - Юндола и път III-
842 Белово - Юндола.

З
сред жените в София.
Всяка година у нас от рак
на гърдата заболяват около
4000 жени, като този брой
ежегодно нараства с 1,5%.
Това съобщиха лекари и
пациенти, които се събраха
в столичния парк “Заимов,”
за да почетат паметта на
жените, станали жертва на
най-често срещаното онко-
логично заболяване сред
слабия пол.
В Световния месец за
борба с рака на гърдата
стана ясно, че ще се работи
за създаването на общин-
ска скринингова програма
за профилактика на заболя-
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‘
Òîçè ðàçêðàñåí ïðîòåñò áåøå èëè ïðèñòúï íà
ìàñîâî ñëàáîóìèå â öàðñòâîòî íà óìñòâåíèÿ òðóä,
èëè ïðèñòúï íà ïðîñòîäóøèå â êîëõîçà íà äóøàòà

ФИЛОСОФЪТ ВЛАДИСЛАВ ТОДОРОВ ЗА ЛЕТНИТЕ ПРОТЕСТИ

Г
ГЕРБ и Патриотичният фронт са се

разбрали в училище да се въведе дис-
циплина “Родолюбие” и всеки ден да има
час по физкултура. Договорката е стана-
ла по настояване на националистите, а
от партията на Борисов са се съгласили.
Двете формации са постигнали консен-
сус и по това да има помощи за семей-
ства с до 3 деца.

За да подкрепи правителство на
ГЕРБ, от Пф са поставили условие Ка-
сим Дал и Корман Исмаилов, чиято
Народна партия свобода и достойнство
е част от РБ, да нямат свои хора във
властта. “Както ние нямаме претенции

Проф. Стефан Данаилов ще
открие първото заседание на
новоизбраното 43-то НС, кое-
то ще се проведе на 27 октом-
ври от 14 часа. Съгласно Кон-
ституцията той получава чест-
та да сложи началото на рабо-
тата на новия парламент, тъй
като е най-възрастният наро-
ден представител.

 Представители на всички
парламентарни групи в новия
парламент се събраха вчера,
за да обсъдят сценария за по-
неделник. В продължение на
три часа т.нар. контактна гру-
па уточняваше начина, по кой-
то ще се открива първото за-
седание. Представителите на
осемте формации в новия пар-
ламент обсъждаха кой колко
време ще говори от парламен-
тарната трибуна и кой къде ще
застане в пленарна зала. Цец-
ка Цачева от ГЕРБ, Атанас
Мерджанов от БСП и Камен
Костадинов от ДПС разпреде-
лиха коя група коя стая ще
вземе.

Заседанието ще започне с
полагане на клетва от депута-
тите и подписването на клет-
вените листове. В пленарната
зала ще прозвучат химнът на

Проф. Стефан Данаилов
открива първото
заседание на парламента

Република България и химнът
на Европейския съюз. След
това президентът Росен Плев-
нелиев ще направи обръщение
към народа и Народното
събрание.

Изявления ще направят
представители на представе-
ните в парламента партии и
коалиции. Ще бъде избран
председател на Народното
събрание. По предварителни-
те заявки на ГЕРБ за поста
отново ще бъде предложена
Цецка Цачева. Избраният за
председател ще поеме ръко-
водството на заседанието и ще
произнесе слово. След това ще
бъдат избрани зам.-председа-
тели и ще бъде прието реше-
ние за временно прилагане на
Правилника за организацията
и дейността на Народното
събрание.

Гласувани ще бъдат реше-
ния за избиране на временни
секретари на парламента и
на Временна комисия по Пра-
вилника за организацията и
дейността на Народното
събрание. След края на засе-
данието се предвижда обща
снимка на официалния вход
на парламента.

Председателят на БСП Михаил Миков бе гост на откриването на изложението “Булколекто
2014”, което се проведе в Международния панаир в  Пловдив. Акцент на петото издание на

форума е и 135-годишнината от началото на пощенските съобщения в България и
издаването на първите наши марки. По този повод Михаил Миков връчи почетни плакети на

Народното събрание на Хосе-Рамон Морено и Педро Ваш Перейра

ПФ и ГЕРБ договорили час по
родолюбие и физическо всеки ден
Националистите поискаха разформиране на ДПС, което било престъпна организация

към министерски постове, така и Кор-
ман Исмаилов да бъде добър да няма
подобни претенции. Исмаилов се сни-
маше с Реджеп Ердоган на предишните
избори и беше проводник на политика-
та на Република Турция”, заяви вчера
лидерът на ВМРО Красимир Каракача-
нов. Той уточни, че с ГЕРБ имат разли-
чия по 11 точки. Каракачанов е катего-
ричен, че Дал и Исмаилов по никакъв
начин не бива да участват в управлени-
ето. Те ще бъдат в парламента, но ПФ
няма никакво желание да има вземане
даване с тях, защото смята, че работят в
името на чужди интереси.

От ВМРО поискаха разформироване
на партията на Ахмед Доган. “С ДПС
въобще не искаме да разговаряме. С
тях трябва да говори прокурор или
съдия, защото те са престъпна органи-
зация. ДПС разпаднаха КТБ, заедно с
банковия надзор на БНБ. Тези неща
трябва да бъдат разследвани”, подчер-
та евродепутатът Ангел Джамбазки. По
думите му ПФ казва твърдо “не” на
корупцията, монополите и ДПС във
властта и твърдо “да” на подкрепа на
българското производство, замразява-
не и намаляване на цената на тока,
ревизия в енергетиката. Воеводите

уточниха, че ГЕРБ били съгласни на
“ревизия на цялата енергетика на
България”. Относно членството на Тур-
ция в ЕС двете формации са се разбра-
ли, че ако този въпрос бъде поставен
на дневен ред, в България задължител-
но ще има референдум.

ПФ и ГЕРБ са на мнение, че управи-
телят на БНБ Иван Искров носи основ-
ната отговорност за случая със затворе-
ната Корпоративна търговска банка.
Според Джамбазки управителят на тре-
зора трябва да бъде разследван, защо-
то “Банковият надзор” в БНБ “очевидно
не си е вършил работата” както трябва.

ДАНС проверява депутата Хю-
сеин Хафъзов за речта му, произ-
несена в читалище “Васил Левски”
в Айтос на 23 септември.  В качест-
вото си на кандидат за народен
представител и водач на бургаска-
та листа Хафъзов нахъсано агити-
ра на турски 7 минути. Словото на
политика, известен с ислямистките
си разбирания и религиозни посла-
ния, беше записано от айтоския
лидер на ВМРО Галина Димитрова,
която е присъствала на срещата.
Заради агитацията на турски език
ръководството на “Патриотичен

Началникът на Инспектората по образованието
в Кърджали Сашка Тръпкова е отстранена със за-
повед на служебния министър Румяна Коларова.
Формалният мотив за уволнението е, че преди 10
дни навършила възраст за пенсия. Грозното е, че
сутринта отишли в кабинета й с букет и признания
колко е добра, за да й съобщят, че я отстраняват,
каза за ДУМА доскорошният депутат от БСП Милко
Багдасаров, който е директор на най-голямото учи-
лище в града.

На поста със заповед на Коларова е върнат чо-
векът на ГЕРБ Гроздан Колев, който бе шеф на ин-
спектората преди Тръпкова. Той тогава предприе
откровено политически уволнения на училищни ди-
ректори и “почисти” доказани специалисти, заме-
няйки ги с хора на ГЕРБ. През февруари 2013 г.
всичките 7 общински кметове в областта протести-
раха и поискаха незабавно отстраняване на Колев
заради създаденото от него напрежение сред насе-
лението.

Областният съвет на БСП остро реагира срещу
политическото уволнение на Сашка Тръпкова, коя-
то според председателя на местните социалисти
Георги Кючуков е доказан експерт и никога не е
показала политически предпочитания. Служебният
кабинет извади политическата метла и улесни ра-
ботата на ГЕРБ, това е скандално, заяви и област-
ният лидер на ДПС Бахри Юмер. Според него чист-
ките и уволненията тепърва предстоят, вероятно
идната седмица, което ще засили напрежението.
Хората са под натиск сами да се оттеглят от посто-
вете, за да се върнат кадрите на ГЕРБ, посочи Юмер.

С решение от 23 ок-
томври 2014 г. Върховният
административен съд обя-
ви за нищожна разпоред-
бата на МЗ, която отлага-
ше достъпа на пациенти с
тежки хронични заболява-
ния до животоспасяваща
терапия, прилагана в ле-
чебните заведения, до
следващата календарна

ГРУБА ЧИСТКА
И В ОБРАЗОВАНИЕТО
В КЪРДЖАЛИ

ВАС отмени разпоредба на МЗ, която
забавяше достъпа до нови лекарства

ПРОВЕРЯВАТ  ХАФЪЗОВ ЗА ПРОВОКАЦИЯ
КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

година. Това съобщиха от
Националната пациентска
организация.

Решението е в резул-
тат от действията на Фе-
дерация Български паци-
ентски форум и НПО, кои-
то обжалваха въпросната
разпоредба на МЗ и за-
ведоха дело. Към реше-
нието си ВАС осъжда МЗ

да изплати на двете ор-
ганизации разходите по
делото.

Припомняме, че в края
на 2013 г. МЗ реши да за-
бави достъпа на пациен-
тите с тежки хронични за-
болявания до животоспа-
сяваща терапия, прилага-
на в лечебните заведе-
ния, независимо от фак-

та, че вече са включени в
Позитивния лекарствен
списък и са оценени като
ефикасни и нужни за хо-
рата. Пациентите трябва-
ше да чакат до следва-
щата календарна година,
за да започне НЗОК да
плаща новите терапии, а
пациентите да ги получа-
ват от болниците.

фронт-ВМРО и НФСБ” подаде жал-
ба в РИК в Бургас. По-късно ЦИК
установи, че е налице агитация на
турски език. Сайтът публикува за-
писа, а материалът стана повод да
бъде образувана и прокурорска
преписка. Проверката е разпоре-
дена на ДАНС. Оригиналният за-
пис на видеото ще бъде преведен
на български език, за да се преце-
ни дали има провокация и заплаха
за националната сигурност. Ако има
извършено престъпление, може да
се стигне до искане да бъде сва-
лен имунитетът на депутата, който

за втори път е избран от Бургаски
регион. ДАНС официално изиска
пълния запис от речта на Хафъзов.
Депутатът стана известен със скан-
далното си изказване в предходно-
то Народно събрание, което взри-
ви публичното пространство: “Аз ще
вървя по пътя на Осман Калъч, Ах-
мед Давутоглу от село Искра, по
пътя на Нури Адалъ и на Ахмед
Доган”. Пак в Народното събрание
Хафъзов обяви, че не “ваканцува” и
не допуска съпругата и дъщеря му
да ходят на плаж по верски съоб-
ражения.
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Апелативният съд отложи
делото „Куршум джамия”
Граждани от Карлово и Кюстендил протестираха
срещу претенциите на Главното мюфтийство

СССССС Снимка Мариета ТОМОВА
офийският апелативен
съд отложи делото за
“Куршум джамия” за 6
февруари 2015 г. Магист-

Обилните валежи повишиха значително нивото на
река Белица при Килифарево и в четвъртък през  нощ-
та водите й са излезли от коритото, съобщи кметът на
града Димитър Събев.

Около 1 ч. през нощта реката е преляла, но няма
наводнени дворове и къщи. Нивото се е покачило с
над метър и половина, каза кметът. Вчера сутринта
равнището е спаднало и реката се е прибрала в
коритото си, към момента няма никаква опасност за
жителите на населеното място, успокои Събев.

Водите на Белица са отнесли временния понтон
при Килифаревския манастир, който беше монти-
ран през лятото на мястото на моста, разрушен при
наводнението на 19 юни. Временното съоръжение,
построено от военните, е скъсано в лявата част на
брега откъм манастира и се държи само в дясната
си част, уточни кметът.

Бившият лидер на ДПС в Благоевградска област
Кемал Демир от село Джигурово беше осъден на
година пробация за кражба на ток. Присъдата поста-
нови магистрат Николинка Бузова, която призна за
виновен Демир за това, че от 12 до 14 август тази
година се е прикачил към табло на ЧЕЗ и консумирал
еленергия, без да плаща. Според съставения акт
бившият общински съветник в Благоевград се е вклю-
чил с меден проводник към таблото и ползвал ток за
къщата си в село Джигурово, без консумираната от
него енергия да се отчита от електромер. Наложено-
то наказание пробация не подлежи на обжалване и
протестиране, то влиза в сила в деня на подписване
на споразумението. Демир е третият благоевградча-
нин, изправен на подсъдимата скамейка за кражба
на ток. Освен наложената присъда той ще трябва да
плати и направените разноски по делото.

Жителите на ромската махала в Бяла Слатина про-
тестираха, след като им бе спрян токът. Причината е, че
голяма част от къщите там са били свързани с мрежата
на ЧЕЗ незаконно и не са плащали за консумираната
електроенергия. Махалата останала без ток за 24 часа.
В знак на протест жителите й не пратиха децата си на
училище. Около 100-150 къщи са се прикачили неза-
конно към мрежата, а към 200 деца си останаха вкъщи.
По данни на ЧЕЗ около 1 млн. киловатчаса се губят по
мрежата. Кражбата на ток се осъществявала в
продължение на 10 години. “Те да приемат нашите
условия, защото сме безработни”, настоя жител на ром-
ската махала. Друг пък каза, че искал да плаща сметки,
но на всеки четири години се намирало кой да му обе-
щае, че няма да плаща, ако гласува за него. Кметът на
Бяла Слатина Иво Цветков обяви, че ще бъде задейст-
вана партида на общината с междинни електромери,
което ще струва около 6000 лв.

15 126 лица не са били
допуснати да влязат на
българска територия от на-
чалото на годината. Това
обяви вчера главният сек-
ретар на МВР Светлозар
Лазаров, който заедно със
служебния вътрешен ми-
нистър Йордан Бакалов
дадe информация за по-
следната спецакция, насо-
чена срещу нарушителите
на държавната граница.
Лазаров уточни, че от на-
чалото на годината до 30
септември в страната са
задържани 3855 лица, а
4431 лица са задържани
от турските власти по сиг-
нал от България.

Вчерашната прескон-
ференция беше във връзка
с разпоредената от глав-

Очакваме бежанска вълна,
но колко голяма ще бъде не
мога да кажа, притеснени сме
и много сериозно се готвим,
обяви в Кърджали председа-
телят на БЧК Христо Григоров.
Той поясни, че към момента
държавата се е справила и си-
туацията с бежанците е под
контрол.

Притесненията на БЧК са
от това, че само през послед-
ните два месеца в съседна
Турция са влезли между 160
000 и 200 000 души. Това за
тази държава е голямо бреме,
каза Григоров. Според него,
ако ситуацията в Турция не е
под контрол, това означава, че

Граждани на Кюстендил и Карлово протестираха пред Съдебната палата
преди делото за претенциите на Главното мюфтийство върху собствеността

на “Куршум джамия”. Организирана бе и подписка срещу избирането на
Александър Методиев - Бат`Сали, за депутат от ДПС в Кюстендил.

ратите трябваше да вземат ре-
шение за собствеността върху
молитвения дом, претенции към
който има Главното мюфтийство
на мюсюлманското изповедание
у нас.

Стотици граждани на Карло-
во и Кюстендил се събраха пред
Съдебната палата, за да изра-
зят своето недоволство от пре-
тенциите на мюфтийството. Кар-
ловци пристигнаха с осигурен от
кметството транспорт, съобщи
Стойо Карагенски, председател
на общинския съвет. Недоволни
от Кюстендил също пристигнаха
специално за протеста. Кметове-
те на двата града - на Кюстен-
дил Петър Паунов и на Карлово
д-р Емил Кабаиванов, също
присъстваха на протеста. Недо-
волството бе подкрепено и от ев-
родепутата и зам.-председател
на ВМРО Ангел Джамбазки.

Гражданите на Карлово и
Кюстендил издигнаха лозунги:
“Пазим историята си, пазим
Българиия”, “Уважаеми съдии,
пазете родината си!” “Ние не
желаем чуждото - то е онова,
щото не е наше; но не желаем
да дадем и другиму своето”, гла-
сеше транспарант по цитат от
програмата на БРЦК. Чуха се и
скандирания “Долу ДПС”. Хора-
та обвиниха партията, че дейст-
вията й са антибългарски. Развя-
ваха се и национални знамена.

Въпреки отлагането на дело-
то протестиращите от двата гра-
да се заканиха да продължат в
понеделник пред централата на
ДПС. За тогава е насрочен и
протестът на кюстендилци, недо-
волни от избора на Александър
Методиев за депутат от региона
едва с 864 гласа. Пред Съдебна-
та палата започна и подписка
срещу депутатството на Методи-
ев. Два дни по-рано над 700 под-
писа бяха събрани в Кюстендил.

В България е практика таки-
ва дела да се точат с години,
макар да има ясни аргументи и
факти, заявиха протестиращите
пред съда. Според тях за поре-
ден път магистратите не дадоха
добър сигнал пред обществото,
защото това дело е с изяснена
фактология и протакането му е
необосновано.

“Немислимо е и е невъзмож-
но съдът да върне “Куршум джа-
мия” на мюфтийското настоятел-
ство. Не може да се случи, това
е революция, война”, заяви
кметът на Кюстендил Петър Па-
унов. По думите му решението
на магистратите трябва да е
справедливо, съобразно закона
- съдът да отхвърли претенциите
на мюсюлманското вероизпове-
дание.

Главното мюфтийство няма
нито юридически, нито морал-
ни основания да иска тези имо-
ти не само в Карлово, но и в
останалите градове на Бълга-
рия, заяви карловския кмет
Емил Кабаиванов. Те са общин-
ска собственост и паметници на
културата, но действащи храмо-
ве от Освобождението насам,
категоричен бе той.

РЕКА БЕЛИЦА СКЪСА
ВРЕМЕННИЯ ПОНТОН
ПРИ КИЛИФАРЕВСКИЯ
МАНАСТИР

Осъдиха бивш лидер на
ДПС за кражба на ток

РОМСКАТА МАХАЛА
НА БЯЛА СЛАТИНА НА
БУНТ, ОСТАНА БЕЗ ТОК

Над 15 000 души са
опитали да преминат
нелегално границата

ния прокурор Сотир Цаца-
ров и служебния министър
Бакалов спецакция срещу
нелегални лица. Провере-
ни са 1554 обекта в Бълга-
рия и 4141 лица, като по-
голямата част от тях са
чужденци. 118 са задържа-
ни, а 43-ма от тях са отве-
дени в домовете на Гра-
нична полиция. Властите
са задържали и лица, кои-
то са обявени за национал-
но издирване.

Светлозар Лазаров до-
бави, че от 118-те за-
държани 107 са в София.
На територията на столи-
цата са проверени 531
лица. Всяко пето лице, ко-
ето е проверено в София,
е без документи или е не-
редовно, каза Лазаров и

добави, че подобни опера-
ции ще има с по-голяма
интензивност.

Ангажирани са окръж-
ните прокуратури, СДВР и
областните дирекции на
МВР, дирекция “Миграция”
в МВР и специални поли-
цейски сили, съобщиха от
МВР. Обект на проверка
бяха места, в които са кон-
центрирани лица, за които
има съмнения за незакон-
но пребиваване на терито-
рията на страната. Пре-
търсени са хостели, хоте-
ли и адреси.

Създадена е организа-
ция за случаите, когато
задържаните са чужденци,
да бъде потърсено съдей-
ствие от Държавната аген-
ция за бежанците.

БЧК се готви за нова
бежанска вълна

търговски вериги са били изключително
активни в оказването на помощ във всич-
ки региони. Само чрез БЧК са били пре-
доставени 60 тира с вода по 20 тона. Той
бе категоричен, че помощите от БЧК се
раздават при изключителен контрол и
злоупотреби с тях не може да има.

една голяма част от бежанците ще искат
да минат през България и да тръгнат
към Европа. Подготовката на БЧК е за
бедствена готовност.

По отношение на бедствените ситуа-
ции в България Григоров каза, че за
първи път корпоративният бизнес и
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Сдружение “Руски клуб” в София

отбеляза 24 години от създаването
си в Мраморната зала на Руския
културно-информационен център.
Част от членовете на клуба са вете-
рани от Великата Отечествена вой-
на, концлагеристи и оцелели от бло-
кадата, пояснява председателят
Нонна Дикова.

В препълнената зала освен ге-
роите от войните и ветераните, бяха
дошли приятели, съмишленици и
съратници, които с усмивка и добър
дух очакваха празничната програ-
ма и поздравленията. За да отбеле-
жат 24 години от основаването на
Руския клуб дойдоха Евгений Гузе-
ев, съветник и завеждащ консулския
отдел на посолството на Руската фе-
дерация, Снежана Тодорова, главен

Столичният Руски клуб събра
приятели за 24-я си рожден ден
Миглена ИВАНОВА секретар и и.д. председател на Съю-

за на българските журналисти, пред-
седател на сдружение “Найден Ге-
ров”, Чавдар Стоименов, председа-
тел на НС на Българския антифаши-
стки съюз, Светлана Шаренкова,
председател на форума “България-
Русия”, Людмила Михова, председа-
тел на руския клуб “Приятели”, пред-
ставители на руската църква. Позд-
равления за клуба дойдоха и от Фе-
дерацията за приятелство с Русия и
народите на ОНД с председател
Захари Захариев и от Софийското
сдружение на  приятелите на Русия
“Ал. Невски” с председател Любомир
Коларов.

Бурни аплодисменти посрещнаха
изпълненията на децата от “Малко-
то училище” с ръководителка Любов
Берова. За доброто настроение се
погрижи ансамбълът към Руския
клуб “Душата пее”, който изненада
своите почитатели с нови песни в
репертоара си, посветени на вете-
раните и героите от войните. С идей-
ната благосоловия на Нонна Дикова
бе представена изложба на тема “Те
победиха войната”.

Евгений Гузеев, съветник
и завеждащ Консулския
отдел на посолството
на Руската федерация у нас,
поздравява Руския клуб

Несигурността на работното
място стресира 57 на сто
от работниците
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Прекомерното натоварване, ниското заплащане и липсата на
перспектива развиват “синдром на изпепеляването” сред

медицинските служители, подчертаха зам.-председателката на
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

Петя Недкова и зам.-председателката на Федерацията на
синдикатите в здравеопазването към КНСБ Слава Златанова

ред най-честите причи-
ни за стрес работници-
те и служителите по-
сочват преструктурира-

Над половината загубени работни дни се дължат
на психосоциалните рискове в службата

СССССС
Аида ПАНИКЯН

не на работата или несигур-
ност на работните места - 57%.
На второ място е неприемли-
вото поведение на работното
място (нагрубяване или тор-
моз) - 44%. Удълженото работ-
но време и натоварването
стресира 43% от анкетирани-
те, а липсата на подкрепа от
колегите или ръководителите
при изпълнение на задълже-
нията - 38%. Това показват ре-
зултатите от проучване на Ев-
ропейската агенция по безо-
пасност и здраве при работа.
Около 52% от работещите в
България смятат, че случаите
на стрес на работното им мя-

сто са чести и много чести.
Само 7% твърдят, че не са
подложени на стрес, а според
40% от анкетираните случаи-
те на стрес са редки. Тези
данни са много близки до
средните за ЕС, коментира
Любен Томев, председател на
Института за социални и син-
дикални изследвания (ИССИ)
към КНСБ. Той уточни, че тра-
диционно в края на октомври
се отбелязва Европейската
седмица по безопасност и
здраве при работа, а кампа-
нията за 2014-2015 г. е под
наслов “Здравословни работ-
ни места - управлявай стреса!”

Едва 9% от българските ра-
ботници и служители смятат,
че решаването на проблеми-
те, свързани със стреса, е на
много добро ниво. Според 32%
решаването на проблемите

със стреса е по-скоро добро,
а 49% смятат, че те не се ре-
шават на добро равнище.

Едно от най-важните посла-
ния на кампанията е, че психо-
социалните рискове могат да
се управляват ефективно и да
бъдат предотвратени. КНСБ
настоява синдикати и работо-
датели да подпишат споразу-
мение за превенция на наси-
лието и стреса на работното
място, припомни Томев.

Проучванията на ИССИ со-
чат, че сред факторите, воде-
щи до стрес, са липсата на
адекватна връзка между
изпълняваната работа и възна-
граждението, разминаването
между резултатите от работа-
та и кариерното развитие, ра-
ботата на смени и през почив-
ните дни. Здравеопазването,
образованието, държавната

администрация и IT са секто-
рите, в които работата е най-
стресова, коментират от син-
диката. Проучванията им по-

казват, че хората от творчес-
ките професии, които работят
за себе си, са подложени на
най-малък стрес.

10-годишно момиче е
с опасност за живота,
след като е паднало от
втория етаж на Дом за
деца и младежи с умстве-
на изостаналост в Берко-
вица. Сигналът за инци-
дента е получен вчера в
6,40 ч. в полицията в Бер-
ковица. Съобщено било
за дете в безпомощно
състояние, лежащо на
земята. Установено е, че
настаненото в дома моми-
че на 10 г. е паднало от
прозорец на стаята си.
Помещението се е нами-
рало на втория етаж на
сградата на социалния

Две големи кражби на проводник оставиха без еле-
ктричество две села. В южната част на Венец, Карнобат-
ско, токът спрял заради отрязани 140 м кабел. В другия
случай от село Сан Стефано, същата община, съобщили
в полицията, че електричеството е прекъснато в 9 часа.
Там бил срязан многожилен меден проводник, дълъг
около 230 метра. Работата по случаите продължава.

СЕЛА МАСОВО БЕЗ ТОК
ЗАРАДИ КРАЖБА НА ЖИЦИ

10-ГОДИШНО МОМИЧЕНЦЕ
Е В КОМА СЛЕД ПАДАНЕ
ОТ ВТОРИЯ ЕТАЖ

дом, на височина 7,70 м.
Момичето е настанено в
дома с диагноза. Вслед-
ствие на инцидента пост-
радалата е получила теж-
ка черепно-мозъчна трав-
ма, изпаднала е в състоя-
ние на кома и е с опасност
за живота. Оказана й е
спешна медицинска помощ
в Берковица.  По предвари-
телни данни на медицин-
ските лица състоянието на
момичето е тежко и е за-
почнало да проявява при-
знаци на мозъчна смърт.
Пострадалата е транспор-
тирана и хоспитализирана
в МБАЛ в Монтана.

Н
ВОЕННИ ОБУЧАВАТ
300 УЧИТЕЛИ КАК
ДА РЕАГИРАТ ПРИ
БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Над 300 учители ще бъдат обучени как да дей-
стват при земетресения, наводнения и други по-
добни природни изпитания. Те са разпределени в
20 групи. На откриването на курса “Превенция
при бедствия и аварии” във Военната академия
“Георги С. Раковски” присъства зам.-министърът
на образованието и науката Валери Младенов.
Обучението трае 8 часа. Лекторите започват с
общи понятия за бедствия, евакуация, планира-
не. Половината от времето е отделено за психоло-
гическите умения за справяне със ситуацията,
като в рамките на 4 часа учителите ще бъдат
обучавани как да се справят със стреса на уче-
ниците. Обучението е пилотно за страната ни и е
финансирано изцяло от Министерството на обра-
зованието и науката. То ще завърши с игра, която
да ги постави в положение на земетресение или
наводнение. Във Военната академия има изгра-
ден Център за управление на бедствени ситуа-
ции. Върху маса във формата на детелина са
разположени компютри, които ще симулират
именно природни бедствия. Учителите ще бъдат
поставени в реална ситуация, при която е нужно
да реагират. “Обучението несъмнено е полезно
преди всичко за вас, защото ще увеличи функци-
оналните ви компетентности”, обърна се Младе-
нов към преподавателите и призова да предадат
знанията си на учениците.

МЗ ОБЖАЛВА
В СЪДА РЕШЕНИЕ
ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ
НА ХОРАТА С ТУМОР
В ХИПОФИЗАТА

МММММ
инистерството на здравеопазването внесе жал-
ба във Върховния административен съд срещу
решение на Комисията за защита от дискрими-
нация, според което ведомството лишава паци-
ентите с тумори на хипофизата от висококаче-
ствено лечение. Преди месец от КЗД се произ-
несоха с решение, че МЗ и НЗОК системно не
отчитат недофинансирането на клиничните
пътеки, лошите условия на труд в тази сфера,
както и повишаващата се заболеваемост от
тумори на хипофизата, с което дискриминират
пациентите с това заболяване. “Сега с парите от
нашите данъци ще се плаща на юристите в МЗ,
за да водят дела срещу българските пациенти,”
коментира Ваня Добрева, председател на “Асо-
циация Хипофиза”. Преди по-малко от година от
асоциацията  съобщиха, че независимо че в
български университетски болници е налична
необходимата за радиохирургични операции
апаратура, тя не работи, а пациентите търсят
лечение в чужбина на цени от порядъка на
10 000 евро. Експертите от КЗД бяха катего-
рични, че държавата дискриминира тези бол-
ни, като не осигурява възможност за лечени-
ето им у нас, а възможността за лечение в
чужбина е недостатъчна и от медицинска, и
от финансова гледна точка.
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В момента ситуацията е
такава, че марката КТБ е
увредена непоправимо.
Това заяви бившият пред-
седател на Сметната па-
лата проф. Валери Димит-
ров пред БНТ вчера.

Според Димитров Бъл-
гарската народна банка
(БНБ) е пропуснала да
осъществи надзорните си
функции във връзка с КТБ,
като вместо да предложи
мерки за лечение, се е за-
доволила само с поставя-
нето на диагноза. Може би
е смятала, че няма смисъл
да се спасява тази банка,
допълни проф. Димитров.

Той е убеден, че едва
ли ще се стигне до ликви-

Ако в момента действаха старите правила на
БНБ, то загубата на Корпоративна търговска
банка (КТБ) щеше да бъде много по-малка.
Това заяви проф. Христина Вучева пред БНТ
вчера. Тя припомни, че правилата са били
променени през юни, което се е отразило на
оценката за цялостното финансово състояние
на КТБ. Не е ясно кой е формулирал новите
правила, а одиторите само са ги изпълнили,
коментира Вучева. Тя отново заяви, че спо-
ред нея най-доброто решение за КТБ би било
да не се ликвидира банката. В случай, че се
вземе подобно решение, то задължително
трябва да се спаси ТБ “Виктория”. Именно в
нея могат да бъдат прехвърлени и част от
депозитите на КТБ.

Аз лично не вярвам на нищо,
което се случва с КТБ. Това каза пред
БНР националният омбудсман Кон-
стантин Пенчев, цитиран от БГНЕС.

Като гражданин не вярвам, за-
щото те толкова много ни лъгаха и
толкова противоречиви информации
получавахме през тези четири месе-
ца, да оставим настрана тези годи-
ни, през които банката растеше,
растеше и растеше и тройно и че-
творно си увеличаваше капитала с
протекциите на политиците, смята

Трима инвеститори искат
достъп до докладите за КТБ

В БНБ бе проведена среща
между представители на Цент-
ралната банка и представители
на ЕПИК, на Фонда на генерал-
ния държавен резерв на Султа-
ната на Оман и на Gemcorp,
съобщиха от БНБ.

На срещата представителите
на БНБ бяха информирани, че
новосформиран консорциум от
посочените трима инвеститори
води разговори с правителство-
то и с парламентарно предста-
вени политически сили за изгот-
вяне на план за рекапитализи-
ране и преструктуриране на
“Корпоративна търговска банка”
АД (КТБ), който да включва и
средства, осигурени чрез дър-
жавна помощ.

От страна на БНБ бе напом-
нено, че плановете за рекапита-
лизация и преструктуриране на
КТБ трябва да бъдат съпроводе-
ни с ясни доказателства за на-
личността и разполагаемостта
на средствата, които ще бъдат
инвестирани, както и за сроко-
вете и инструментите, чрез кои-
то ще се реализират инвестици-
онните намерения, с оглед сро-
ка на специалния надзор
20.11.2014 г.

До този момент планове за
преструктуриране на КТБ не са
представени в БНБ, се казва в
съобщението на Централната
банка. От БНБ бе поискано съдей-
ствие за осигуряване достъп до
докладите на одиторските фир-
ми, съдържащи анализа и оцен-
ката на активите на КТБ. Докол-
кото БНБ не е страна по догово-
рите между квесторите на КТБ и
одиторските фирми и докладите
не могат да се разпространяват
без съгласието на одиторите, бе
заявено, че ще бъде оказано
съдействие за установяване на
контакт и достъп до докладите
при определени между консор-

Банката има активи за над 2,5 млрд. евро, а не дупка
от над 4 млрд. лева, твърди Антоанета Василева

циума и одиторите условия.
Текат преговори за преструк-

туриране на КТБ, а Цветан Васи-
лев е изцяло ангажиран с този
въпрос. Това пък заяви съпруга-
та на банкера - Антоанета Васи-
лева, след като излезе от сто-
личното следствие вчера, преда-
де БГНЕС. Василев категорично
смята, че преструктурирането е
възможно, а инвеститорите имат
интерес това да се случи. Запи-
тана дали счита, че някой на-
рочно се опитва да ликвидира
банката, Василева отказа дирек-
тен коментар, но каза, че “ако се
наблюдават действията на БНБ -
вероятно да”.

Като “фарс” определи Антоа-
нета Василева обвинението за
източване на 206 млн. лева от
КТБ, което вече е в съдебна
фаза. Няма източване, категорич-
на бе тя.

Няма дупка от над 4 млрд.
лева, това е въпрос на тълкува-

не, заяви още Антоанета Васи-
лева и попита как бихме могли
да си обясним, че до 30 юни про-
центът на лошите кредити е бил

Без обвинение напусна следствието съпруга-
та на Цветан Василев - Антоанета Василева,
предаде БГНЕС. Над два часа Василева е
била разпитвана по досъдебно производство
за пране на пари срещу нея и съпруга й.
На този етап следствените органи не са
уведомили Василева за какво пране на пари
става дума. Въпросите в следствието вчера
са били свързани единствено с имота в
Женева, подчерта адвокат Менко Менков.
Този имот се намира в швейцарско село и е
придобит с лични средства с платени данъци,
а другата половина - чрез кредит, отпуснат от
швейцарска банка, като цялата документация
е предоставена на следствието, подчерта
адвокатът. Имотът е ипотекиран в полза на
банката и вероятно тя ще го придобие, тъй
като всички сметки на семейството са запо-
рирани и те не могат да обслужват кредита
си. Стойността на имота е около 20 млн.
швейцарски франка, като половината от тях

под 2%, а към 30 септември е
над 80%.

На въпрос дали счита, че до-
кладът на одиторите на БНБ е
манипулиран, Василева отвърна,
че “всеки има различна методи-
ка, а тази методика обслужва тех-
ните интереси”. Въпрос на тълку-
ване е какво представляват т.нар.
“кухи фирми”, за които се твърди,
че са били свързани със съпруга
й. “Има т.нар. проектни компании
SPV (Special Purpose Vehicle), ко-
ито се използват за управление
на проекти. При КТБ основен
начин на финансиране е проект-
ното финансиране”, обясни Анто-
анета Василева. Тя бе категорич-
на, че БНБ може да твърди, че не
е имало оценка на проектите, но
това категорично не е вярно.

“Как ще липсват? Те не лип-
сват. Питайте БНБ защо твърди
така. Аз пък мога да ви кажа, че
г-н Василев твърди, че има акти-
ви за над 2,5 млрд. евро в банка-
та”, каза Антоанета Василева.

“Всички документи, изпраща-
ни от КТБ и по-специално креди-
тите, за които се спекулира как
са отпуснати, са отпуснати при
стриктно спазване на процедура-
та за отпускане на кредит и това
е категорично ясно”, каза и адво-
катът на Василева - Менко Мен-
ков. Това е ясно от документите,
които се намират в банката, с
които би трябвало да разполагат
и в БНБ, а с тях могат да се сдо-
бият и разследващите органи.

Цветан Василев участва с
всички свои активи в преструкту-
рирането на банката, но няма да
участва в капитала, стана ясно
още от думите на Антоанета
Василева.

БЕЗ ОБВИНЕНИЕ НАПУСНА СЛЕДСТВИЕТО
СЪПРУГАТА НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

са кредит, а другата половина - личните
средства на Василев, обясни Менков. По
нотариален акт, който е предоставен на
следствието, жилището се води едностайно от
200 кв. метра.
На следователите са предоставени ревизион-
ните актове на Василев и Василева за 10-
годишен период до декември 2012 г., от които
са видни до стотинка доходите на семейство-
то, изчислени от данъчните органи, подчерта
Менков. Освен това Василева надлежно е
декларирала придобиването на този имот в
декларацията си за 2012 г. “Ако семейство
Василеви са искали да прикрият произхода на
средствата за този имот, за който беше
днешното ни идване, са съществували хиляди
юридически начини това да се случи. Самият
факт, че г-жа Василева като физическо лице е
изтеглила кредит, а другата част е предоста-
вена от личните доходи на г-н Василев, говори
за точно обратното”, каза Менков.

Снимка БГНЕССъпругата на
Цветан Василев
при напускане
на следствието
вчера

ПРОФ. ХРИСТИНА ВУЧЕВА:ПРОФ. ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:

Новите правила на БНБ
докараха огромната
загуба на КТБ

Голяма банка да „погълне” КТБ
дация актив по актив. Най-
вероятно остатъчното
предприятие на КТБ като
активи и негарантирани
влогове може да бъде

погълнато от друга банка
и това е най-добрият вари-
ант, коментира Валери
Димитров.

Той обаче уточни, че

стъпки може да се пред-
приемат само след като
квесторите изчислят капи-
таловата адекватност на
банката. На основата на
положителна или отрица-
телна капиталова адекват-
ност се действа по опре-
делени начини - при отри-
цателна банката не може
вече да просъществува,
каза още той и заяви, че
Фондът за гарантиране на
влоговете трябва да бъде
напълнен от банковата об-
щност, която има интерес
да има стабилност в тази
сфера. “Ясно и категорич-
но това е задължение на
банковата общност. Точка”,
подчерта Димитров.

ОМБУДСМАНЪТ:

Не вярвам на нищо за КТБ
Пенчев. Според него съдилищата ще
бъдат залети с лавина от дела зара-
ди КТБ. Той обясни, че има проблем
с гарантираните влогове, които са на
преференциални лихви, защото по
закон те не подлежат на обезщетя-
ване. Той смята и че клиентите с вло-
гове над гарантирания размер също
ще отидат в съда, защото ще кажат:
“Откъде накъде вие фалирахте тази
банка, 4 месеца умишлено я държах-
те затворена и нищо не направихте,
за да я оздравите”.

На КТБ се разреши да купи бан-
ка “Виктория”, тоест следва да се
предполага, че е направен някакъв
много подробен одит на състоянието
на тази банка, а малко след това
беше вкарана в особен надзор, при-
помни Пенчев. “Първите доклади на
квесторите бяха доста обнадеждава-
щи и сега изведнъж, след 4 месеца
мълчание от БНБ, се оказа, че това
не е банка, а е черна дупка. Толкова
ли трудно се прави разлика между
банка и черна дупка?”, запита той.
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краткиПредлагал ли е Георгиевски
подялба на Македония?
Али Ахмети твърди, че бившият
премиер говорил с него за това през
2001 г., Любчо Георгиевски отрича

Любчо Георгиевски отхвърли категорично твърденията на албанския
политически лидер, че бил предлагал разпарчетосване на Македония

ъж с брадва превърна нюйоркско кръсто-
вище в кървава сцена. Той почти срязал
врата на полицай с брадвата си, а на друг
накълцал ръката преди други двама уни-

МММММ
Ислямист кла с брадва ченгета

формени да го застрелят на място. Екшънът се
разиграл на ъгъла на “Джамайка авеню” и 160-а
улица в Ню Йорк. 25-годишният полицай Кенет
Хийли имал само няколко месеца служба, когато
психясалият Зейл Томпсън, на 32 години, от квар-
тал “Куинс” му счупил черепа с малка синя брадва
около 2 ч. сутринта местно време. Той обаче оце-
лял и е приет в болница. 29-годишна жена, преми-
наваща наблизо, е ранена случайно от полицей-
ските куршуми. Полицията разследва дали исля-
мистка групировка има пръст в нападението, което
на пръв поглед изглежда като изолиран случай.
Зейл Томпсън е описан като “начетен”, но “стра-
нен” човек, който наскоро приел исляма. “На този
етап нямаме нищо, което да ни покаже, че имаме
случай на ислямистки тероризъм”, заяви полицей-

ският комисар Уилям Братън. Вторият ранен поли-
цай, чието име не се споменава, е в съзнание и
контактен. “Ченгетата крещяха “Пусни я”, разказва
свидетел, минавал точно в момента, когато Томпсън
размахвал брадвата. Друга свидетелка си спомни,
че е чула седем изстрела преди Томпсън да бъде
свален. Томпсън, чиято стена във фейсбук е пълна
с постове на арабски и има само една стара чер-
но-бяла снимка на загърнат в черен шал боец, е
описан като “много образован” привърженик на
“черната сила”. Той се е дипломирал в колежа
“Ню Рошел” в Харлем, разказва негова бивша
съученичка. “Винаги е говорил много положител-
но. Бих го нарекла учен и интелектуалец”, разказ-
ва анонимната бивша студентка, която обаче не е
наясно с последните му залитания в исляма. Съсе-
ди на Томпсън в Бруклин обаче твърдят, че напос-
ледък той е станал странен и конфликтен, посто-
янно се карал с приятелката си и майка си, а по-
късно се преместил в квартал “Джамайка”.

веция обяви прекра-
тяването на издир-
ването на подводни-
ца в своите терито-

ШВЕЦИЯ СЕ
ОТКАЗА ДА
ТЪРСИ
ПОДВОДНИЦАТА

Ш
риални води, предаде АП.
Военното министерство на
скандинавското кралство
търсеше плавателен съд от
няколко дни, след като се
появиха подозрения, че рус-
ки кораб е навлязъл в швед-
ското морско пространство.
Москва отричаше да има ко-
раб, плаващ под руско знаме
и изказа предложение, че
подводницата е холандска.

Сняг затрупа Сърбия
Заради сняг и силен вятър в

Сърбия без ток останаха 46 000
души от района на Приеполе,
Рашка, Нова Варош, Гуча, Си-
еница и Иваница, съобщи бел-

градският вестник “Блиц”. Не-
прекъснат снеговалеж започна
от сряда по обяд и остави без
ток всички 2800 домакинства в
община Нова Варош. В мрак са

и някои крайградски
квартали на Нова
Варош, докато без
вода за пиене оста-
наха части от града.

В Нова Варош за
една нощ паднаха
около 25 см сняг,
докато по върхове-
те Златара, Мурте-
ница, Босаня и Яво-
ра се формира снеж-
на покривка от 40
сантиметра.

М
акедонският вест-
ник “Дневник” публи-
кува интервю на
лидера на Демо-
кратичния съюз за

интеграция (ДСИ) Али Ахмети
за албанската телевизия
“Клан”, в което Ахмети за първи
път говори за това защо не
приел предложение за подял-
ба на Македония по време на
въоръжения конфликт през
2001 година.

По това време, като лидер
на Армията за национално ос-
вобождение, заедно с генерал-
ния щаб не приехме предло-
жението на тогавашния преми-
ер Любчо Георгиевски за план
за подялба на територии, каз-
ва Ахмети.

От тогавашния премиер
Любчо Георгиевски ми бе
предложен план за подялба на
Македония. Тетово, Гостивар,
Дебър и моят роден град Киче-
во биха отишли в Албания, а
Липково - в Косово. Но за мен
това беше неприемливо, защо-
то повече от 250 хил. албанци
щяха да продължат да бъдат
извън границите на Албания,
заявил в интервюто Ахмети,
цитиран от “Дневник”.

Пред албанската телевизия
Али Ахмети казва също, че в
Македония няма ислямски ра-
дикализъм. Той обявил още, че
ще се оттегли от политиката,

когато Македония бъде приета
в НАТО.

Не съм говорил с Ахмети за
размяна на територии, твърди
пък Любчо Георгиевски, цити-
ран от вестник “Вечер”, след
изявленията на лидера на ДСИ.

“С Али Ахмети за пръв път

си размених няколко думи на
десетата годишнина от отбе-
лязването на Рамковия дого-
вор. Значи поради тези причи-
ни не съм могъл да разговарям
с него за нищо в десетте годи-
ни преди това събитие. Що се
отнася до виждането за размя-
на на територии и население,
предполагам, че той е можел
да се информира от други уча-

Туск опроверга
Шикорски

Бившият министър-председа-
тел на Полша Доналд Туск отре-
че руският президент Владимир
Путин да е предлагал Русия и
Полша да си поделят Украйна.
Това твърдение направи бивши-
ят министър на външните рабо-
ти Радослав Шикорски в интер-
вю за уебсайта “Политико”. То
предизвика голяма шумотевица
в Полша и Шикорски се опита да
се отрече от него, заявявайки,
че паметта му го е подвела. Туск
заяви в ефира на радио ТОК ФМ,
че Путин никога не му е предла-
гал подобно нещо.

Ударите не спират

ВВС на Франция са унищожи-
ли 12 склада с боеприпаси на
“Ислямска държава” на терито-
рията на Ирак, съобщи Пиер дьо
Вилие, началник на генералния
щаб на френските въоръжени
сили. По думите му, в хода на
операцията самолети на френ-
ските ВВС са нанесли 70 въздуш-
ни удара по 12 сгради, които са
напълно унищожени.

Нов инцидент
на руско летище

Пътнически самолет се е
сблъскал с камион с багаж на лети-
ще “Колцово” в руския град Екате-
ринбург. По официални данни при
инцидента няма пострадали.

Белгийски полицаи
стачкуват

Белгийските полицаи започна-
ха двучасова стачка на междуна-
родното летище в Брюксел. По-
лицаите са недоволни от рефор-
мата в пенсионната система. От
четвъртък белгийските полицаи
провеждат всеобща двудневна
стачка. В нея не участват стра-
жи на реда, задействани в опера-
тивни мероприятия и поддържа-
не на обществения ред.

стници в преговорите около Ох-
ридския рамков договор или
пък от медиите, защото по тази
тема тогава много се говореше
и пишеше в македонските ме-
дии”, се казва в съобщение на
Любчо Георгиевски.

Всъщност Ахмети за втори
път повдига тази тема. През
2005-а той също изненадващо
лансира тезата, че Георгиевски

е имал такава идея. Тогава в
защита на Георгиевски се из-
каза заместник-председателят
на Демократичната партия на
албанците Мендух Тачи, който
каза, че “господин Ахмети лъже
без зрънце морал”. А самият Ге-
оргиевски заяви, че никога на
никого, нито лично, нито чрез
посредници, е предлагал как-
вато и да е подялба.

Мъчително изгражданият от десетиле-
тия механизъм “за сдържане и противове-
си” не трябваше да се разваля, без да се
създава нищо в замяна, заяви руският
президент на 11-ата конференция на
Международния дискусионен клуб “Вал-
дай” в Сочи.

“В условията на доминиране на една
страна и съюзниците й, казано другояче,

ЕДНОСТРАННИЯТ ДИКТАТ Е ВРЕДЕН, ОБЯВИ ПУТИН

сателитите, търсенето на “глобални реше-
ния” често се превръщаше в стремеж да
се наложат като универсални собствените
рецепти. Амбициите на тази група порас-
наха толкова, че изработените в кулоари-
те й подходи започнаха да се предявяват
като мнение на цялата световна общност,
отбеляза Путин. По думите му САЩ, “обя-
вили се за победители в студената война”,

рязко са задълбочили дисбаланса в света.
В тази връзка Путин подчерта, че студена-
та война е приключила, но мирът така и не
е възтържествувал. Той се обяви против
това да се смята ролята на САЩ в света за
изключителна. “Нека да се запитаме, до-
колко ни е комфортно, сигурно, приятно да
живеем в такъв свят. Доколко справедлив
и рационален е той”, призова Путин.
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Спорове за пари помрачиха
Европейския съвет в
Брюксел
Лондон се отказва да плаща
допълнителни вноски
в европейския бюджет

Британският премиер
Дейвид Камерън
прекъсна срещата на
върха на ЕС, за да поис-
ка извънредна среща на
финансовите министри
във връзка с искане на
Брюксел на допълнител-
ни 2,1 милиарда евро от
Лондон. Искането на Ка-
мерън дойде часове след
съобщението на Евроко-
мисията, че Великобри-
тания трябва да плати
парите, равняващи се на
2,6 милиарда долара,
въз основа на нови бюд-
жетни правила, тъй като
икономиката й процъфтя-
ва, а тази на Европа е в
стагнация. Вноската ще
бъде в допълнение на
годишния принос на
Кралството в бюджета
на ЕС в размер на 8
милиарда паунда. Източ-
ник от правителството
заяви, че искането е “не-
допустимо”, а депутат от
торите обяви, че Лондон
трябва да откаже.

Камерън от своя стра-
на заяви в Брюксел, че е
необходима дискусия на
28-те финансови минист-
ри, среща на финансови-
те министри за обсъжда-
не на въпроса. Срещата
на финансовите министри
трябва да се състои на
по-късна дата, уточни
източникът и добави, че
Камерън останал на сре-
щата за допълнителни
дискусии относно евро-
пейската икономика.

Друг британски из-
точник заяви, че Ка-
мерън се противопоста-
вил на председателя на
ЕК Жозе Мануел Баро-
зу по въпроса. “Преми-
ерът каза на Барозу, че
няма представа за по-
следиците” от искането,
каза източникът. Бри-
тански източници заяви-
ха, че Камерън ще ра-
боти с холандския пре-

миер Марк Рюте, от чия-
то страна също бяха по-
искани допълнителни
пари, за да оспорят ис-
кането.

Дискусиите в Брюксел
на европейските лидери
за плановете за стимули-
ране на икономиката
бяха засенчени и от бюд-
жетните спорове с Ита-
лия и Франция, предаде
АФП. Бюджетите, приети
от Париж и Рим, наруша-
ват правилата за бюджет-
ните разходи в ЕС.

В Брюксел лидерите
на страните от ЕС до-
стигнаха ключово спора-
зумение за съкращава-
не на парниковите еми-
сии с 40% до 2030 годи-
на спрямо нивата им от
1990 г. Решението, кое-
то според коментатори
може отново да направи
ЕС лидер в климатична-
та политика, дойде след
разгорещени дискусии
на срещата на върха, на
които някои от страните
членки спориха, че тех-
ните индивидуални ин-
тереси трябва да бъдат
защитени. Съюзът се
съгласи също на увели-
чение на възобновяема-
та енергия до 27% в
общия енергиен микс и
увеличение на енергий-
ната ефективност с поне
27 на сто.

Имаше обаче дълбо-
ки разделения сред евро-
пейските нации по въпро-
са за намаляването на
емисиите. Полша, която е
силно зависима от
въглищата, се опасява, че
“декарбонизирането” на
икономиката ще забави
нейния растеж. Такива
опасения изтъкнаха и
представителите на дру-
ги членки от Централна
и Източна Европа.

Председателят на Ев-
ропейския съвет Херман
ван Ромпой заяви впос-

ледствие, че някои по-
бедни страни членки ще
получат помощ, включи-
телно допълнително фи-
нансиране, за достигане-
то на съгласуваните цели.

Великобритания също
бе против обвързващите
цели за възобновяемите
източници. Лондон при-
ема използването на
шистов газ и ядрената
енергетика като алтерна-
тиви на настоящата
свръхзависимост от вно-
са на петрол и газ.

Европейският съвет
реши също така да се
използват инструменти-
те на външната полити-
ка, за да се отправят по-
следователни послания,
свързани с енергийната
сигурност, по-специал-
но към стратегическите
партньори и големите
енергийни доставчици.
В приетите решения се
утвърждават по-нататъ-
шни действия за нама-

ляване на енергийната
зависимост на ЕС и за
увеличаване на енер-
гийната му сигурност по
отношение на тока и
газа.

Европейският съвет
настоява, че целта за
пълна свързаност на
единния европейски па-
зар на енергия следва да
бъде постигната в неот-
ложен порядък.

Европейският съвет
постигна съгласие да се
осъществят ключовите
проекти от общ интерес
в газовия сектор, напри-
мер коридорът “Север-
Юг”, Южният газов кори-
дор и насърчаването на
нов газов център в
Южна Европа.

Европейският съвет
приканва ЕК да увеличи
подкрепата си за по-до-
бра координация на уси-
лията за завършване на
ключовите проекти от
общ интерес; предвижда

се ЕК да определи дей-
ствия, например техни-
чески консултации или
създаване на многост-
ранни специални работ-
ни групи, за конкретни
междусистемни връзки
със съответните държа-
ви от ЕС за бързо раз-
решаване на проблеми
по изпълнението на
проектите.

В заключенията се
предвижда допълнител-
но да се разработи по-
литика за защитата на
критичната енергийна
инфраструктура, включи-
телно срещу кибернетич-
ни нападения. Страните
от ЕС са призовани да
използват механизма за
обмен на информация
при сключването на
енергийни споразуме-
ния, както и за допитва-
не до ЕК за предвари-
телна оценка на съвмес-
тимостта на междуправи-
телствените споразуме-

ния със законодателство-
то на ЕС и неговите при-
оритети в областта на
енергийната сигурност,
когато споразуменията
са с външни за ЕС
държави.

Лидерите определиха
и новия комисар за хума-
нитарна помощ Христос
Стилиянидес за европей-
ски координатор за бор-
ба с разпространението
на ебола. Решено бе да
се увеличи помощта за
Западна Африка в рамки-
те на усилията в борбата
срещу епидемията от
ебола. Председателят на
ЕК Херман ван Ромпой
заяви, че финансовата
помощ ще бъде увеличе-
на на 1 милиард долара
от по-рано обещаните
близо 600 милиона евро.

Формално беше на-
значена и новата Евро-
пейска комисия, която
започва работа на 1 но-
ември.

Това бе последният съвет, председателстван от Херман ван Ромпой, и той превърна традиционната т.нар.
“семейна снимка” на лидерите наистина в семейна, като всички се снимаха заедно с шестте му внучета

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

Тайна среща в Москва
Западът се опитва вече ме-

сеци наред да принуди Русия с
тежки икономически санкции да
промени курса си по отношение
на кризата в Украйна. Въпреки
това голям брой топ мениджъри
от чужди компании, сред които
доста шефове на германски
фирми, продължават да
поддържат тесни връзки с Моск-
ва, пише германският в. “Билд”.

Изданието научило, че в
началото на тази седмица се е
състояла среща на върха на
“Консултативния съвет за чуж-
дестранните инвестиции” към
руския премиер Дмитрий Мед-
ведев. На поверителната среща
в резиденцията на министър-
председателя на “Горки” 9 в
московското предградие “Рубль-
овка” участвали и шефовете на
четири водещи германски кон-
церна, сред които Олаф Кох от
Метро (Metro), Марейн Декерс
от Байер (Bayer), Курт Бок от
БАСФ (BASF) и Йоханес Тайсен
от Е.ОН (E.ON), посочва “Билд”.

Техните компании са част от

51 световни концерна, чиито
съвети са особено ценени от
Кремъл и които от 1994 г. рус-
кото ръководство кани редов-
но. В този тесен кръг влизат още
шефове на големи гиганти като
Би Пи, Кока-Кола, Форд, Нест-
ле, отбелязва “Билд”.

Според вестника водещата
тема на срещата тази седмица
е била как могат чуждестран-
ните компании да инвестират
и да правят бизнес в Русия и в
бъдеще въпреки съществува-
щите санкции. Всички участни-
ци са отказали коментар пред
вестника.

Междувременно федерал-
ното правителство размишля-
ва върху облекчаване на санк-
циите срещу Русия, посочва
“Билд”. Министърът на външни-
те работи на Германия Франк-
Валтер Щайнмайер заявява
пред “Цайт”, че “макар и още
да не е дошъл моментът за
отмяна, трябва да помислим
как ще продължава всичко
занапред”.

телефонен разго-
вор германската
канцлерка Ангела
Меркел и руският
президент Влади-

Меркел се
обадила на
Путин за газа

Над 824 000 души са били
принудени да напуснат домо-
вете си заради конфликта в
Украйна. Данните са на Аген-
цията на ООН за бежанците,
която призова по-бързо да се
предостави помощ на нуждае-
щите се преди началото на
предстоящата сурова зима.

КОНФЛИКТЪТ Е ПРОГОНИЛ
ПОЧТИ МИЛИОН УКРАИНЦИ

По данни на UNHCR, най-
малко 430 000 души са били
вътрешно разместени в Украй-
на, или със 170 000 повече, от-
колкото в началото на септем-
ври. Други 387 000 души са из-
бягали в Русия. 6600 украинци
са поискали убежище в ЕС, а
581 - в Беларус, добавя UNHCR.

ърви случай на ебола е регистриран в Ню Йорк. Млад
лекар, който наскоро се е завърнал в САЩ от опустоше-
ната от ебола Западна Африка, е дал положителен резул-
тат за наличие на смъртоносната болест. 33-годишният
Крейг Спенсър е заразен със смъртоносната болест,
потвърдили тестовете. Медикът е работил в Гвинея за
организацията “Лекари без граници”. Заразеният е имал
тесни контакти с трима близки познати. Те са поставени
под карантина.

Първи случай на ебола потвърдиха и в Мали. Паци-
ентът е 2-годишно момиче, което наскоро е пристигнало
от съседна Гвинея. Всички близки, които са имали контакт
с детето, са поставени под карантина. Така Мали става
шестата западноафриканска държава, засегната от раз-
пространението на вируса.

Ебола в Мали и в Ню Йорк

П

В
мир Путин изразили надеж-
да, че предстоящите на 29
октомври тристранни разгово-
ри Русия-Украйна-ЕС за газа
ще бъдат резултатни, съобщи
пресцентърът на Кремъл.
Владимир Путин наблегна
на необходимостта от
деескалация в Югоизточна
Украйна чрез спиране на
огъня и спешна хуманитар-
на помощ. Двамата
държавници са се догово-
рили също да засилят
съвместните си усилия в
борбата срещу вируса
ебола. Разговорът се е
състоял по инициатива на
германската страна.
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В Киев “партията на война-

та” се опитва да дестабилизи-
ра положението, за да прово-
кира възобновяване на бойни-
те действия в Донбас.

Оценявайки как се изпълня-
ват минските договорености,
вицепремиерът на Донецката
народна република Андрей
Пургин потвърди: режимът на
прекратяване на огъня в Източ-
на Украйна вече не действа и
за това е виновна украинската
армия. “Четири района на До-
нецк от общо 8 постоянно ги
бомбардират. Неотдавна в ав-
тобус с хора попадна снаряд”,
обясни Пургин.

На сайта на градската ад-
министрация се казва, че в
автобуса в момента на обстре-
ла е имало 10 души. Загинала

„Партията на войната”
премина в контраатака
Особеният статут на Донбас може
да не издържи и половин година

е една жена, един човек бил
ранен. Наблюдателите на
ОСССЕ, между другото, които
наскоро също бяха обстрелва-
ни, регистрират многобройни
нарушения на примирието, но
не са в състояние да установят
виновните. В украинската ар-
мия има прекалено много фор-
мирования, които не се подчи-
няват нито на централното ко-
мандване, нито на президента.
За тези Махновци никакво мин-
ско споразумение изобщо не
съществува...

Става въпрос обаче не само
за станали традиционни стрел-
би срещу населени места в
Донецка и Луганска републи-
ка. Механизмът на провокации,
чиято цел е да се накара ръко-
водството на ДНР и ЛНР да се
откаже да изпълнява минските
договорености, е доста по-хит-

роумен. Сигналът за пряка под-
крепа на “партията на война-
та” от страна на ЕС, който спо-
мена в интервю за в. “Ел паис”
руският външен министър Сер-
гей Лавров, в Киев е получен.
Според оценки на експертите,
от 12-те пункта на постигнати-
те в Минск договорености се
изпълнява само един - за раз-
мяната на военнопленници. По
всички останали конкретен
диалог не е започнат.

Законът за особения статут
на Донбас, приет от Върховна-
та рада, изобщо не е обсъждан
с тези, за когото е написан - с
ръководствата на Донецка и
Луганска република. Нещо по-
вече, до последно документът
беше засекретен - депутатите
го получиха само няколко часа
преди гласуването му.

Но дори и този приет от
Радата с хитроумни уговорки
закон, както се разбра, не стру-
ва и пукната пара. Цитирам
помощника на президента на
Украйна Игор Гринив: “Законът
напълно губи действието си
след три години. Той може да
приключи и след половин годи-
на, ако се постигне ред. Може
да приключи и след година”.
Помощникът на първото лице
на украинската държава откро-

вено заявява, че документът,
провъзгласяващ особени права
на Донбас, е само временна
отстъпка. И ако Киев физически
унищожи политическите си опо-
ненти в региона за няколко
месеца, то законът ще бъде
отменен. Няма съмнения, че ще
се случи именно така.

На изборите в края на ок-
томври за Върховната рада се
кандидатират тези, които днес,
в наказателните отряди раз-
стрелват мирното население на
Донбас, които призовават за
етническо прочистване. При
това приблизително една
четвърт от жителите на Украй-
на, живеещи в обхванатите от
гражданска война райони,
изобщо няма да участват в гла-
суването. Така че всички пълно-
мощия, които Киев на основа-
ние на минските договорености
обеща на разбунтувалите се
региони, законодателите с ле-
кота ще отнемат в бъдеще, щом
ситуацията се успокои.

Всичко, което временно,
най-много за три години, са
готови да приемат в Киев, е
“предоставяне на допълнител-
ни правомощия на отделни
общини, такива като селски,
местни съвети”. Но дори такъв
орязан закон не устройва

“партията на войната”. Приети-
те от Радата отстъпки за жи-
телите на Донбас в крайна
сметка ще бъдат отнети, не се
стесняват да казват украин-
ските политици.

За това кой всъщност стои
зад гърба на политиците от
киевската “партия на войната”,
красноречиво показва телефо-
нен разговор, който се провел
веднага след подписването на
споразумението за асоциация
между Украйна и Евросъюза.
Вицепрезидентът на САЩ Джо
Байдън се обадил да поздрави
с приемането на документа не
президента на Украйна, а пре-
миера Арсений Яценюк. Ще
припомня, че той оглавява пар-
тията, която е за продължаване
на войната в Донбас до пълна
победа, за разлика от
привържениците на държавния
глава, които се надяват на мир-
но урегулиране на кризата.

“САЩ и Евросъюзът най-
накрая трябва да се вслушат
в гласа на разума и да
прекъснат този безсмислен
порочен кръг от действия спо-
ред принципа “око за око”,
който именно те и започна-
ха”, коментира ситуацията
руският външен министър
Сергей Лавров.

Евгений ШЕСТАКОВ

Дилма Русеф се ползва със солидна
електорална база сред
работническата класа и най-бедните
региони на североизток, които се
възползват от социалните програми.
Тя обаче спечели симпатиите и на
средната класа в индустриализирания
югоизток - най-гъсто населения
регион от тази страна-континент
с 202 милиона жители

Снимка БГНЕС

„ЖЕЛЯЗНАТА
ДАМА” НА
БРАЗИЛИЯ

срещу 47% за опонента (според агенци-
ята Датафоля) и 54% срещу 46% (според
агенцията Ибоп). Тези разлики са доста
по-високи от възможната грешка от 2 на
сто. Сондажите, направени след първия
тур на 5 октомври, посочваха лек превес
на Невес пред Русеф (51% на 49 на сто).

Президентката “облече жълтата фла-
нелка” в идеалния момент, след като
беше атакувана през цялата кампания -
първо от природозащитничката Марина
Силва, която отпадна на първия тур, а
след това и от агресивния си съперник
Невес. Всеки глас е важен в тази 202-
милионна държава, където гласуването
е задължително.

Битката между “кандидата на промя-
ната” и представителката на “статуквото”
се изрази в небивало агресивна предиз-
борна кампания от 1989 година насам,
когато бяха първите избори след пада-
нето на диктатурата (1964-1985 г). Русеф
атакува фронтално 54-годишния иконо-
мист Аесио Невес, обвинявайки го в шу-

робаджанащина, както и за това, че
шофирал пиян и друсан, тъй като през
2011 г. отказал да му вземат проба за
алкохол една нощ в Рио де Жанейро.
Нейният политически ментор, бившият
президент Луиш Инасиу Лула да Силва,
използва миналото си като синдикалист,
за да “смаже маминото синче Невес”.

Последният пък заклейми “най-дол-
нопробната кампания” от възстановява-
нето на демокрацията и обвини прези-
дентката, че е “лъжкиня, непоследова-
телна и неспособна да съживи крета-
щата икономика на страната и да пре-
сече пълзящата инфлация (6,75%), коя-
то тя твърди, че е “под контрол”. Друго
обвинение на Невес срещу Дилма
беше, че нехае за скандала с подкупи-
те, давани от националната петролна
компания “Петронас” на депутати от уп-
равляващата партия и на финансиста
на Партията на трудещите се.

Бразилците са разделени на два бло-
ка, като средната класа е арбитърът. Най-

бедните и най-изостанали от Североиз-
точната част на страната са категорично
признателни за социалните програми на
левицата, от които се ползват над 50
милиона от тях, както и за 12-годишното
управление на Партията на трудещите,
което доведе до повишаване на жизне-
ното им равнище и позволи на 40 мили-
она бразилци да се присъединят към
средната класа, която днес е мнозинст-
во. Най-богатите кръгове пък искат да се
сложи край на “царуването” на Партията
на трудещите се заради корупционните
скандали. Освен това те обвиняват Дил-
ма Русеф за забавянето на темповете на
икономиката на страната, която през
първото полугодие изпадна в рецесия.

Битката се води в средната класа на
индустриализирания Югоизток, който
през юни 2013 година се опълчи срещу
корупцията и неадекватността на
държавните служби. Тази класа се
разкъсва между предаността заради за-
воеванията през управлението на Лула
да Силва (2003-2010 г.) и недоволство-
то от сегашното правителство. Но имен-
но в тази класа през последните дни
Дилма Русеф възстанови аванса си в
сондажите, коментира необвързаният
политолог Андре Сезар.

“Русеф проведе ловка и по-обмисле-
на кампания от Невес, като сравни 12-те
години управление на Партията на тру-
дещите се с 8-те години на правителст-
вото на социалдемократа Фернандо Ен-
рике Кардозу” в периода 1995-2002 го-
дина. Според Сезар арбитър във вота ще
е средната класа.

“Това, разбира се, беше друг свят,
но като си припомним, че лихвите бяха
достигнали 45%, а безработицата и ин-
флацията - много по-високи, Русеф спе-
чели средната класа именно с тази
съпоставка”, обяснява политологът, ци-
тиран от АФП.

Снощи бе последният дебат между
двамата кандидати по телевизия “О Гло-
бу”. Това бе последният шанс за Аесио
Невес, който не пропусна да припомни,
че анкетите преди първия тур са били
били нагло фалшифицирани в негов
ущърб. Той бил убеден, че “огромното
желание за промяна ще му позволи да
спечели вота.

ППрезидентът на Бразилия от леви-
цата Дилма Русеф увеличи, според со-
циолозите, почти недостижимо предни-
ната си пред дясноцентристкия канди-
дат Аесио Невес. Двамата са съперни-
ци във втория тур на президентските
избори в най-голямата страна в Южна
Америка и Южното полукълбо. Бразил-
ската президентка от левицата Дилма
Русеф, която е насърчена от резултати-
те от последните анкети, се явява в
силна позиция на втория тур от прези-
дентския вот в неделя спрямо дясно-
центристкия си опонент Аесио Невес,
който е засипан от нападки.

Опираща се на могъщата избирател-
на машина на Партията на трудещите се,
работеща на най-високи обороти, Дилма
Русеф постигна аванс от 6 пункта на
последната права преди вота, гласят
публикуваните последни резултати от
анкети на две агенции, цитирани от аген-
ция Франс прес. Тя би надделяла на
изборите срещу Невес с резултат 53%
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:

Мерките са повече тояга,
по-малко морковчета
Най-добрият вариант за пенсиониране беше точковата
система, която Дянков и ГЕРБ отхвърлиха без никакви
аргументи, казва главният икономически експерт на КТ
„Подкрепа”, бивш управител на НОИ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ е роден на 25 януари 1951 г. в
Ямбол. Магистър по икономика, завършил икономи-
ческа кибернетика в Московската икономическа
академия, докторант в УНСС. Бил е секретар по
социалната политика на президента на Република
България в периода 2003-2012 г. Управител на
Националния осигурителен институт от създаване-
то му през 1996 до 2000 г., заместник социален
министър от 1993 до 1996 г. Главен икономически
експерт на “Подкрепа”.

Интервю на Ева КОСТОВА

 Г-н Николов, по-малко
политическо вмешателство
в осигурителната система
и повече експертност целя-
ха предложенията на кон-
султативния съвет за оп-
тимизиране на тази сфера
при служебния социален ми-
нистър. Видя се обаче, че
предложенията не срещат
одобрение сред социалните
партньори. Вашето мнение
за предложените промени?

- Смущава ме, когато гово-
рим за експертност, че екс-
пертите бяха назначени от
министъра на труда и социал-
ната политика с отделна за-
повед. Те не бяха представи-
тели на институциите или ор-
ганизациите, за които рабо-
тят. Разбира се, министърът
има право да се консултира с
когото иска, но да се консти-
туира такъв съвет от експер-
ти, които представляват само
себе си и не е ясно кой кой е
в този съвет, според мен не
допринесе да вярваме на
това, което се казва, и на тези
варианти, които се предлагат.
Още повече, че беше нало-
жено едно информационно
затъмнение за работата на
този съвет. Когато казваш, че
съветът е експертен, какво
лошо има да създадеш необ-
ходимата прозрачност преди
изборите, за да могат полити-
ческите партии да чуят гласа
на експертите в тази област?
Защо трябваше да се налага
информационно затъмнение,
от което възникнаха много,
много проблеми? Според мен
резултатите от работата на
този съвет не само няма да
помогнат на бъдещото редов-
но правителство, а напротив -
ще затруднят неговата рабо-
та. Защо? Мисля, че двата
консултативни съвета, създа-
дени със закон, каквито са
Националният съвет за трист-
ранно сътрудничество и Ико-
номическият и социален
съвет, бяха подходящото мяс-
то за решаването на тези
проблеми. Националният
съвет за тристранно сътрудни-
чество има т.нар. Комисия по
осигурителни отношения, в
която бяха по-голямата част
от експертите, които бяха в
КС. Тези три месеца можеха
да се използват за това там
да се обсъдят проблемите,
защото Кодексът на труда
изисква въпросите на осигу-
рителните отношения преди
да се разгледат, да бъдат
обсъждани със социалните
партньори.

 Да кажем, че това е
един минал етап, и да се
съсредоточим върху резул-
татите. Нямате ли чувст-
вото като експерт, че в
тези предложения липсва
най-главното - ще растат
ли пенсиите? Никъде не се
говори за размер, за начин
на увеличаване и т.н.

- Да, точно това е един от
главните недостатъци на
предлаганото за пенсиите.
Консултативният съвет беше
за осигурителните отношения
въобще и в предложенията
има  обезщетения за безра-
ботица и т.н. Но когато се го-
вори за пенсиите, трябва да

се има предвид, че въпросът
има две страни - адекватност
и стабилност. В предложени-
ята е наблегнато на финан-
совата стабилност на пенси-
онната система. Всички мер-
ки, които се правят, ако мога
грубо да се изразя, са тояга,
а морковчетата са малко или
почти незабележими.

 В този смисъл драстич-
ният ръст на осигуровките
не е ли нож с две остриета?
Още повече, че при нас не е
въведена формула за опре-
деляне на минималната ра-
ботна заплата и тя се опре-
деля 5 за 4, както се казва.

- Нека преди това да кажа
още една обща оценка за
тези предложения. Според
мен се правят т.нар. параме-
трични промени, не се про-
меня моделът на пенсионна-
та система. А именно в греш-
ния модел, който беше из-
бран през 2000 г., е про-
блемът. Защото вторият
задължителен стълб, универ-
салното пенсионно осигуря-
ване и професионалното пен-
сионно осигуряване, отнемат
огромен ресурс от Национал-
ния осигурителен институт и
една значителна част от де-
фицита на НОИ се дължи
именно на това, че все пове-
че нарастват хората, които са
родени след 1959 г. и за тях
все по-голяма вноска се вна-
ся, като резултатът не е ясен.
Така че според мен, преди да
правим тези параметрични
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‘промени, трябва да оценим
как се развива моделът в мо-
мента и какво ни очаква там.
Аз не искам да правя някакви
черни прогнози, но мисля, че
отговорността на политиците
е да се преразгледа колкото
може по-скоро този модел, от
който се отказаха Унгария из-
цяло, от който се отказаха
постепенно Полша и други
страни, в които той беше
въведен през 2000 г.  под
въздействието на междуна-
родните финансови институ-
ции. Така може да се стаби-
лизира системата.

Как изглежда на макро-
равнище финансирането на
социалното осигуряване - дуп-
ка от 5 млрд. лева, при 9 млрд.
и 300 млн. бюджет. Дупката от
5 млрд. се финансира чрез
данъчните приходи на бюдже-
та. Част от тези данъци фи-
нансират поради това, че вно-
ските от НОИ са извадени и
са предадени на 9-10 пенси-
онноосигурителни дружества.
5% от вноската за пенсия за
хората, които са родени след

1959 г., отиват там, те не пла-
щат 17,8 процента, а само
12,8. Тоест от данъчните при-
ходи на бюджета на държава-
та се покрива тази дупка, ко-
ято се появява поради тази
причина. В професионалните
пенсионни фондове се нали-
ват вноски, които до 2000 г.
бяха правени в НОИ. За
първа категория труд 12%
отиват в дружествата, които
преди това отиваха в НОИ, за
втора категория - 7%, които
идваха преди това в НОИ. Т.е.
тази дупка също се покрива
от данъци. На макроравнище
се получава така, че с данъ-
ците ние наливаме пари в
частните пенсионноосигури-
телни дружества.

 По-високите осигуров-
ки ще имат и друг много не-
гативен ефект - ще демо-
тивират хората да правят
вноски.

- Нека да дам един при-
мер само. През 1998 г. в Гер-
мания започна дискусия как
да се покрие дефицитът в
бюджета на пенсионния фонд.
Дискусията беше много сери-
озна и след 2 години те ре-
шиха да не повишават осигу-
ровките, а да повишат ДДС
от 15 на 16%, т.е. с 1-процен-
тен пункт, но записаха в за-
кона за ДДС, че този 1% оти-
ва в пенсионния фонд, т.е. да
не може да влияе министърът
на финансите или някой друг.

 И ефект имаше, нали?
- Разбира се. Те прецени-

ха, че не трябва да се нато-
варва живият труд, а трябва
да се използва оборотът.

 Значи може и иначе?
- Значи може всякак. Раз-

мерът на осигурителната вно-
ска се калкулира, тя не се оп-
ределя по политически или
по някакви други причини.

 Проблемът с възраст-
та вълнува много хора. Спо-
ред вас тя трябва ли да
расте заедно със стажа или
да вървят поотделно, спо-
ред двата варианта, които
предлагат от КС?

- Аз предлагам да расте
възрастта по алинея 3 на
член 68.

 Какво значи това?
- Това е за тези, които не

са събрали нужните, пример-
но за мъжете 63 години и 8
месеца и 37 години и 8 месе-
ца стаж. Те могат да се пен-
сионират на 65-годишна
възраст, за жените и мъжете,
и не по-малко от 15 години
действителен осигурителен
стаж. Аз твърдя, че това, с
което ни плашат, че Европа

ни казва да правим това или
онова, да вдигаме възрастта,
да изравняваме възрастта на
мъжете и на жените, при нас
е постигнато, при това е по-
стигнато още през 2000 г. Ще
го кажа пак: мъжете на 65-
годишна възраст, сега вече е
65 г. и 8 м., за жените и мъже-
те, и не по-малко от 15 годи-
ни действителен осигурите-
лен стаж. За това не се гово-
ри никъде в предложенията
на КС. Това е логиката -
възрастта за пенсиониране,
максималната, на която човек
може да се пенсионира, а
другото е право на предсроч-
но пенсиониране, каквото
има във всички страни, член-
ки на ЕС. Защото не можеш
да искаш всички да стигнат
до такава възраст и да имат
необходимия стаж, т.е. вина-
ги има един отдушник. И точ-
но тук в КС са предложили
като отдушник да се върне
един механизъм, т.нар. обез-
щетение за дългосрочна без-
работица - 2 години преди да
придобиеш правото на пен-
сия, можеш да получиш обез-
щетение за безработица, ко-
ето да бъде по 7,20 лв. на
ден. Което според мен е една
подигравка с хората, които
имат много трудов стаж, но
поради една или друга при-
чина 2 години преди пенсио-
ниране са останали без ра-
бота и не могат да си наме-
рят такава. Според мен мно-
го по-добрият вариант беше
точковата система, която
беше отхвърлена от Дянков и
ГЕРБ без никакви аргументи.
А тази система е гъвкава и
дава право да се пенсиони-
рат по-рано хората, които
имат повече принос към оси-
гурителната система. И няма
нито една забележка към
тази система, като изключим,
че много хора я свързваха с
това, че се увеличаваха
възрастта и стажът.

 Вашето мнение за
трите благоприятни годи-
ни преди 1997-а - да отпад-
нат ли или не?

- Според мен това е без-
смислица. Предлага се да от-
паднат, защото хората, види-
те ли, лъжели. Не бива да от-
падат.

 А как да се пресече ук-

риването и невнасянето на
осигуровки, нещо, за което
алармират отдавна синди-
катите?

- Ами да се върне кон-
тролът за внасянето на пари-
те в НОИ и информационната
система да заработи така, че
контролът да бъде в реално
време. Тоест, когато светне
червена лампичка, ще озна-
чава, че от даденото пред-
приятие, за дадения осигурен
има проблем, тогава трябва
да се направи обаждане или
проверка, да се види на как-
во се дължи проблемът и
веднага да се реагира. Има и
много други начини.

 Проблемът за пред-
срочното пенсиониране
също е на дневен ред. Ваше-
то мнение?

- За предсрочното пенсио-
ниране също има едно нераз-
биране на ситуацията в стра-
ната. Още по времето, когато
бях начело на НОИ през 1991
г., за работещите I и II катего-
рия труд се заплаща допълни-
телна осигурителна вноска,
която е 15% за I категория и
10% за II категория труд. То-
ест можем да говорим за не-
справедливо предсрочно пен-
сиониране, ако ние двамата с
вас внасяме една и съща вно-
ска, но поради една или дру-
га причина на мен ми кажат,
че аз имам право да се пен-
сионирам 2 години по-рано.
А в случая към 17,8%, която
отива в НОИ за I категория
труд, се плащат още 15%, т.е.
на практика още една вноска
се плаща за това, че някои
хора имат право да се пенси-
онират по-рано. Никога няма
да се примирим някой да си
позволява да казва, че това
е предсрочно пенсиониране,
че това засяга интересите на
НОИ или на обществото като
цяло, т.е. като се пенсиони-
рат тези хора, те отнемат от
обществото и намаляват раз-
полагаемите средства. Напро-
тив - за тях се плаща още
една вноска. И те са в право-
то си да искат да се пенсио-
нират по-рано, и това право
им се дава, защото те рабо-
тят в тежки условия на труд,
които не могат да бъдат по-
добрени или трудно могат да
бъдат подобрени.
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Иво АТАНАСОВ

ÔÂÁ 2009 „., ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ‰‚‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ‚ÓÚ‡ ËÁ-
·Ë‡ÚÂÎËÚÂ ÏÛ ÒÂ ÒÚÓÔËı‡ ÔÓ˜ÚË Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ë ÒÂ Á‡ÍÂ-
ÔËı‡ ÓÍÓÎÓ ÍÓÚ‡ Â‰ËÌ ÏËÎËÓÌ. “ÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ Â ÌÂÓÚÍÎÓÌÌ‡
Ì‡‰ÓÎÛ Ë ÌËÍ‡Í ÌÂ Â Á‡ ‚ˇ‚‡ÌÂ, ˜Â ÒÎÂ‰ ÓÚÎË‚‡ ˘Â ‰ÓÈ‰Â
ÔËÎË‚. ÕÂ˘Ó ÔÓ‚Â˜Â - Á‡„Û·‡Ú‡ Ì‡ „Î‡ÒÓ‚Â Â ÚÓÎÍÓ‚‡
ÒÂËÓÁÌ‡, ˜Â ¡ÓËÒÓ‚ Á‡ Ï‡ÎÍÓ ˘Â¯Â ‰‡ ÔÓ‰Ó·Ë ÌÂ„‡ÚË‚-
ÌËˇ ÂÍÓ‰ Ì‡ —Ú‡ÌË¯Â‚ Á‡ Ì‡È-ÒÎ‡·‡ ÔÓ·Â‰‡ ‚ ˆÂÎËˇ
˜ÂÚ‚˙Ú‚ÂÍÓ‚ÂÌ ÔÂıÓ‰. œÂÁ 2005 „. ÒÔÂ˜ÂÎËÎ‡Ú‡ ËÁ·ÓË-
ÚÂ ¡—œ ‚Í‡‡ Â‰‚‡ 82-Ï‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚË, ‡ ÒÂ„‡ √≈–¡ - Ò‡ÏÓ Ò
‰‚‡Ï‡ ÔÓ‚Â˜Â. «‡ Ò‡‚ÌÂÌËÂ - ÌˇÍÓ„‡ ‰ÓË ‘ËÎËÔ ƒËÏË-
ÚÓ‚ Á‡‚Ó˛‚‡ 110 ÏÂÒÚ‡ ‚ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ. œËÎË-
‚ËÚÂ Ë ÓÚÎË‚ËÚÂ Ò‡ ÔË ÒÓˆË‡ÎËÒÚËÚÂ. ŒÚ ËÁ·ÓË Ì‡ ËÁ-
·ÓË „Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ ËÏ ÚÛ ÒÍ‡˜‡Ú Ì‡ ÓÍÓÎÓ ÏËÎËÓÌ, ÚÛ ÒÂ ÚÓÔˇÚ
Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌ‡, Í‡ÍÚÓ Â Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ‚ÓÚ. “Ó‚‡ ‰‡‚‡ Ì‡‰ÂÊ‰Ë
Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂ ÓÚ ÓÚ˜‡È‚‡˘ÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÒÚË„‡ ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰ˇÚ
ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ ‡ÁÚˇ„‡ÌÂÚÓ Ë Ò‚Ë‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‡ÎÌËˇ
‡ÍÓ‰ÂÓÌ, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÒÂ ‡ÍÛÏÛÎË‡ ‚ÓÎˇ Á‡ ÔÓÏˇÌ‡.

ƒÌÂÒ ËÁ„ÎÂÊ‰‡Ú ·ÂÁÍ‡ÈÌÓ ÒËÏÔ‡ÚË˜ÌË, ÌÓ Ë ÚÓ„‡ÚÂÎ-
ÌÓ ·ÂÁÔÓÏÓ˘ÌË ÔËÁË‚ËÚÂ ‰Â·‡ÚËÚÂ Á‡ ¡—œ ‰‡ ÒÂ ‚Ó‰ˇÚ
‚˙ÚÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ Ó„‡ÌË, ‡ ÌÂ ‚ ÏÂ‰ËËÚÂ. ÕˇÏ‡ Ò˙ÏÌÂ-
ÌËÂ, ˜Â ‚ Ô˙‚Ëˇ ÒÎÛ˜‡È ÔÓ‡ÊÂÌËˇÚ‡ ‚˙ıÛ Ó·‡Á‡ Ì‡
Ô‡ÚËˇÚ‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓ-Ï‡ÎÍË, ÌÓ ‚˙ÔÓÒ˙Ú Â Ì‡ÎËˆÂ ÎË Â
ÌÛÊÌËˇÚ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ‰Ë‡ÎÓ„. ÕÂ ÔÓÒÚÓ ‡ÁÌÓ„Ó‚ÓÂÌÂ, ‡
‰Ë‡ÎÓ„, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ‰‡ ·˙‰Â¯ ËÁÒÎÛ¯‡Ì, ÌÓ
Ë ˜ÛÚ. ¿ÍÓ Â¯ÂÌËˇÚ‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ, ‰ËÒÍÛÒËˇÚ‡
ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂÌ‡Òˇ ‚ ÏÂ‰ËËÚÂ. ¬ËÌ‡„Ë ˘Â ËÏ‡ ÌÂÍÓÎˆËÌ‡,
˜ËÂÚÓ ÏÌÓ„ÓÒÎÓ‚ËÂ ˘Â ÒÂ ËÁÎË‚‡ Ë Ì‡‚˙Ì, ÌÓ ÚÓ‚‡ ˘Â
·˙‰‡Ú ËÁÍÎ˛˜ÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‡Á‚‡ÎˇÚ Ó·˘‡Ú‡ Í‡ÚË-
Ì‡.  Ó„‡ÚÓ Ó·‡˜Â ‡ÁÎË˜ÌÓÚÓ ÏÌÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏÌÓ ·Ë‚‡ ÔÓ‰-
ÏËÌ‡‚‡ÌÓ, ÚÓ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÏÓÊÂ, ÌÓ Ë - ÓÒÓ·ÂÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Â
‰Ó·ÓÌ‡ÏÂÂÌÓ - Â ‰Î˙ÊÌÓ ‰‡ Ú˙ÒË Ë ‰Û„‡ ‡Û‰ËÚÓËˇ, Á‡
‰‡ ÒÂ ÓÔËÚ‡ ‰‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Ò˙·Ë-
ÚËˇÚ‡. ¿ ‡‰ÂÚÂÎËÚÂ Á‡ Á‡Ú‚‡ˇÌÂ Ì‡ ‰Â·‡ÚËÚÂ Ì‡È-Ì‡ÔÂ‰
‰‡ ·˙‰‡Ú ˜ÂÒÚÌË ÔÂ‰ ÒÂ·Â ÒË ‰‡ÎË Ò‡ ÔÓ‰ÍÂÔˇÎË ‡ˆËÓ-
Ì‡ÎÌÓÚÓ ‚ ‡ÁÎË˜ÌÓÚÓ ÏÌÂÌËÂ, Ò ÍÓÂÚÓ ‰‡ Ò‡ ÔÂ‰Ô‡ÁËÎË
Ô‡ÚËˇÚ‡ ÓÚ ÌÂ Â‰Ì‡ ·Â‰‡, ‡ ÔÓÒÎÂ ‰‡ ÒÓ˜‡Ú Ò Ô˙ÒÚ ÓÌÂÁË,
˜ËÂÚÓ „Ó‚ÓÂÌÂ ËÁÎËÁ‡ Ì‡‚˙Ì.

œËÏÂËÚÂ Ò‡ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË. Õ‡ 4 ˛ÌË 2007 „. ÌˇÍÓÎ-
ÍÓ Ò‡ÈÚ‡ ÚË‡ÊË‡ı‡ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ ì¡—œ: ŒÚ Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÌ‡ ÎÓˇÎ-
ÌÓÒÚ Í˙Ï ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌ‡ ÌÂÎÓˇÎÌÓÒÚî, ‚ÁÂÏ‡ÈÍË ˇ ÓÚ ·ÎÓ„‡
ÏË. ÷ÂÎË ‰‚Â „Ó‰ËÌË ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡ ‚ËÒ¯ÂÚÓ
Ô‡ÚËÈÌÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‡Á‚Ëı ÚÂÁ‡Ú‡, ˜Â Ô˙‚ÓÚÓ ÌÂËÁ-
·ÂÊÌÓ ˘Â ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ‚ÚÓÓÚÓ. ≈‰ÌÓÒÚ‡ÌÌ‡Ú‡ ÎÓˇÎÌÓÒÚ
ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡ÌÂ ‚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
ÌËÁËÌËÚÂ Ò ‚˙ı‡ Ì‡ Ô‡ÚËˇÚ‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ì‡ ‚˙ı‡ Ò ÌË-
ÁËÌËÚÂ. ƒÓ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌËÚÂ ËÁ·ÓË ÔÂÁ 2005 „. ÚÓ‚‡ ·Â
Ì‡ÎËˆÂ. ≈‰ÌÓÒÚ‡ÌÌÓÒÚÚ‡ Ó·‡˜Â ÌˇÏ‡¯Â Í‡Í ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡
‰Ó ÔÎ˛Ò ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ, ÌÛÊÌÓ ·Â¯Â Ë ‚˙ı˙Ú ‰‡ ÒÂ Ò˙Ó·-
‡Áˇ‚‡ Ò ÌËÁËÌËÚÂ. ƒÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË ·ˇı‡ ‰‚Â ÔÓÒÚË ÌÂ˘‡ -
ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‡Á Ì‡ Îˇ‚‡Ú‡ Ò˙˘ÌÓÒÚ Ì‡ Ô‡ÚËˇÚ‡
Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ Ò ÎË˜ÌÓÒÚË, Á‡ ÍÓËÚÓ ‰‡ ÌÂ ÒÂ „Î‡ÒÛ‚‡
Ò „ËÏ‡Ò‡ Ì‡ ÌÂ‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ó, ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡Ú Ò Ó‰Ó·ÂÌËÂ,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ËÁ‚˙Ì ÔÓÒÚÓˇÌÌËÚÂ ËÁ·Ë‡ÚÂÎË.

“Ó‚‡ ÌÂ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ë Ì‡ Â‚Ó-
ËÁ·ÓËÚÂ ‰‚Â „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ‰ÓÈ‰Â Ô˙‚ËˇÚ ÚÛÒ. —
ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ Â‰‚‡ 415 ıËÎˇ‰Ë „Î‡Ò‡ - Ì‡È-ÒÎ‡· ÂÁÛÎÚ‡Ú Á‡
ˆÂÎËˇ ÔÂıÓ‰, ¡—œ Á‡„Û·Ë ‰ÓË ˜‡ÒÚ ÓÚ Ú‚˙‰ÓÚÓ ÒË ˇ‰Ó.
≈‰ÌÓÒÚ‡ÌÌ‡Ú‡ ÎÓˇÎÌÓÒÚ ÒÂ ·Â¯Â ËÁÓ‰ËÎ‡ ‚ ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌ‡
ÌÂÎÓˇÎÌÓÒÚ. ¬Â˜Â ÌÂ Ò‡ÏÓ „ÓÂ ÌÂ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ı‡ ÏÌÂÌËˇÚ‡
‰ÓÎÛ, ÌÓ Ë ÌËÁËÌËÚÂ ÌÂ ÔÓ‰ÍÂÔˇı‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‚˙ı‡.
“ÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ·Â¯Â ÍÎ˛˜Ó‚, Á‡˘ÓÚÓ ıËÎˇ‰Ë ËÁ·Ë‡ÚÂÎË
ÔÂÓ‰ÓÎˇı‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ ÒË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚Ó, ÔÂ˜ÛÔËı‡ ÒÂ Ë
ÒÂ Û·Â‰Ëı‡, ˜Â ÌÂ ÒË Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÍÓÈ ÁÌ‡Â Í‡Í˙‚ ‰ËÒÍÓÏ-
ÙÓÚ, ÌÂ„Î‡ÒÛ‚‡ÈÍË Á‡ ¡—œ. —ÎÂ‰ Ô˙‚‡Ú‡ ËÁÌÂ‚ˇ‡ ÚÂ
·ˇı‡ „ÓÚÓ‚Ë Ë Ì‡ ‚ÚÓ‡, Ë Ì‡ ÚÂÚ‡. » „Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Á‡
ÒÓˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÚÛ ÒÂ Ò‚Ë‚‡ı‡, ÚÛ Ì‡·˙·‚‡ı‡. œ‡ÚËˇÚ‡ ÔÓ-
ÎÛ˜‡‚‡¯Â ·ÎËÁÓ ÏËÎËÓÌÌ‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡, ‡ ÔÓÒÎÂ Á‡ÔÓ˜‚‡¯Â
‰‡ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Í‡Í ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÌ‡ÁË
ÔÓÎËÚËÍ‡, Á‡‡‰Ë ÍÓˇÚÓ Â ·ËÎ‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ÂÚÂÌ‡, Ë ËÁ·Ë‡-
ÚÂÎËÚÂ È ÒÂ ÒÚÓÔˇ‚‡ı‡ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌ‡.

œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ ÚÂÁË ıÓ‡ ÌÂ Ò‡ ÓÚË¯ÎË ‚ ‰Û„Ë Ô‡ÚËË
Ë Ú˙ÍÏÓ ‚ ÚÓ‚‡ Ò‡ ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ¡—œ. “Â Ô‡ÒÛ‚‡Ú ‚ Ó˜‡Í-
‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ˜Ì‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë ÚÓ˜ÌËÚÂ ËÏÂÌ‡, ÍÓËÚÓ ‰‡ ˇ
„‡‡ÌÚË‡Ú. —ÎÂ‰ ÒÂ„‡¯Ì‡Ú‡ Ù‡Á‡ Ì‡ ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌ‡ ÌÂÎÓˇÎ-
ÌÓÒÚ Â ÌÛÊÂÌ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÌ‡
ÎÓˇÎÌÓÒÚ, ÌÓ ÚÓÁË Ô˙Ú ‚˙ı˙Ú ‰‡ Â ÎÓˇÎÂÌ Í˙Ï ÌËÁËÌËÚÂ.
»ÁËÒÍ‚‡ ÒÂ Ë ‚ÂÏÂ ÌËÁËÌËÚÂ ‰‡ ÔÓ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â ‚˙ı˙Ú Â
ÎÓˇÎÂÌ Í˙Ï Úˇı. ≈‰‚‡ ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ¡—œ ÒË ‚˙Á‚˙ÌÂ ‰Ó‚ÂË-
ÂÚÓ ËÏ, ˘Â ÏÓÊÂ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂÏËÌÂ Í˙Ï Ú‡Í‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌ‡ ÎÓˇÎÌÓÒÚ. ŒÌ‡ÁË, Ò ÍÓˇÚÓ ÒÓˆË-
‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÂ˜ÂÎÂı‡ ÔÓ·Â‰Ë. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌ‡-
Ú‡ ÌÂÎÓˇÎÌÓÒÚ ÌÂ Ò‡ÏÓ ˘Â Ì‡ÌÂÒÂ ÔÓÂ‰ÌËÚÂ ÚÛÒÓ‚Â, ÌÓ
Ë ÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò Ó·‡ÚÂÌ Ì‡ ˆÛÌ‡ÏËÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú -
ÏÓ˘ÌË ÓÚÎË‚Ë ·ÂÁ ÔËÎË‚Ë ÔÓÏÂÊ‰Û ËÏ.

œÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¡—œ ËÁ-
„ÎÂÊ‰‡ ÓÚ˜‡È‚‡˘Ó, ÌÓ ÌÂ Â ·ÂÁ-
Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ. ƒÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â ‰‡ ÒÂ
ÔÓ„ÎÂ‰Ì‡Ú ËÁ·ÓÌËÚÂ ÂÁÛÎÚ‡ÚË
Ì‡ Ô‡ÚËˇÚ‡ ÔÂÁ ÌÓ‚Ëˇ ‚ÂÍ. “Â
Ò‡ Í‡ÚÓ ·ÂÎË ‰Ó·Ó‚Â - Ô˙ÎÌˇÚ
ÒÂ Ë ÒÂ Ò‚Ë‚‡Ú, ÔÓÒÎÂ Ô‡Í Ë Ô‡Í,
Ï‡Í‡ Ë ÌÂ ‚ Ò˙˘Ëˇ Ó·ÂÏ, ÌÓ
‰Ë¯‡ÌÂÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡. ¿ Ò ÌÂ„Ó
- Ë ÊËÁÌÂÌËÚÂ ÙÛÌÍˆËË.

—ÎÂ‰ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌËˇ ·ÛÏ Ì‡
ÓÒÌÓ‚ÌËˇ ÓÔÓÌÂÌÚ - √≈–¡, Ò
ÏËÎËÓÌ Ë 700 ıËÎˇ‰Ë „Î‡Ò‡

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

Ñáúðêàò ëè ñ ÊÒÁ - ÷àêàò íè
çèìíè èçáîðè è èñëàíäñêà
ðåâîëþöèÿ Няма как да узнаем за персоналната

и групова мрежова вина, освен ако
не се видят списъците

Кръстьо ПЕТКОВ,
председател на Съюза
на икономистите в България

 Мисля, че има вече факти, спо-
ред които изкуствено удълженото
време за проверки и работа на те-
рен на одитори и квестори на КТБ и
банка “Виктория” дадоха възможност
на някои клиенти и заинтересовани
лица да си решат проблема с влого-
ве, кредити и т.н. Подчертавам, въоб-
ще не става дума само за подозре-
ния, а за факти.

Затова ситуацията след резулта-
та от одита става много сериозна и
рискова, така че не бива да бъде
оставяна само в ръцете на БНБ за
решаване. Натъкваме се на данни,
които надхвърлят периметъра на уп-
равлението, надзора и оперативно-
то банкиране. Става дума за една
огромна финансова афера, която
трябва да се разплете с участието
на държавата в лицето на новия пар-
ламент и правителство, както и да

се проследи от независим граждан-
ски контрол. Има начин да се създа-
де подобна институция, съществува
такъв опит в други държави.

Колкото и да се оплакваме от
родното правосъдие, ние няма на кого
другиго да разчитаме. Затова трябва
прокуратурата и съдът да се намесят
и да разсекат този криминален възел
от действия и бездействия, които до-
ведоха де факто до фалита на КТБ.
Ако се доверим на оценките от одита,
се касае за над 4 млрд. лв. необезпе-
чени кредити и няма как това да не
се отрази по веригата на цялата бан-
кова система. Така че - прошка нико-
му, прокуратурата и съдът трябва да
си застанат на мястото.

Но, за да сме сигурни докрай, че
няма да се повторят събитията от края
на 1996 г. и началото на 1997 г., нека
се възползваме от предимството, ко-
ето имаме като членове на ЕС. И
колкото се може по-бързо да ангажи-
раме европейския банков орган, не-
зависимо от йезуитските обяснения на
БНБ, че европейските становища ня-
мали правна сила в България(?!) Имат
и още как! И досега не мога да си
обясня защо БНБ не продължи да
настоява за намесата на европейския
банков надзор. Фактът, че европей-
ските правила у нас не са влезли
навсякъде, е само оправдание и смя-

там, че тези институции в ЕС не биха
отказали на България помощ, ако я
бяхме поискали. Да, консултантските
компании си свършиха работата при
одита на КТБ и банка “Виктория”, но
не бива да забравяме, че на тях им се
плаща за това. Те стигат донякъде,
без да се ангажират с конкретни до-
сиета, списъци с хора и имена на фир-
ми, а в България няма как да узнаем
за персоналната и групова мрежова
вина, освен ако не се видят списъци-
те. За мен идва краят на банковата
тайна - дотук беше. Тази тайна е за
онези, които спазват българските и
европейските закони и регулации, а
онези, които съзнателно са престъпи-
ли закона, защото не вярвам в слу-
чайни грешки, които съзнателно са
извършили криминални деяния, не
трябва да се ползват от закрилата на
закона и банковата тайна. За мен най-
засегнати в сегашната ситуация са
вложителите в двете банки с депози-
ти до 100 000 евро и добросъвестни-
те кредитополучатели, те са най-още-
тени и за тях трябва да мислим.

Аферата КТБ ще бъде първият
препъникамък за новото правителст-
во - да му мислят ГЕРБ и кандидатите
за коалиционно управление. Времето
за споделяне на отговорност дойде,
сбъркат ли - чакат ни зимни избори и
исландска революция.  (БГНЕС)

Скъпотия до шия
Петра ТАШЕВА

Тези дни бъдещите ни
управници усилено се
споразумяват за властта.
Толкова са усърдни в пре-
говорите си, че чак е не-
прилично, неудобно, без-
срамно, грозно! Не се
чува от никого от новите
властници загриженост за
живота на обикновения
българин, за скъпотията,
която ни е хванала за
гърлото, стиснала ни е в
клещите си и не можем
дъх да си поемем.

Още преди да влезе в
сила новата, по-висока
цена на тока, стоките, хра-
ните, услугите започнаха
да ни се предлагат с нови,
по-високи цени. Някои ско-
чиха не с 8 на сто, а двой-
но и тройно. Спекулата е
ужасяваща. Най-чувстви-
телна е разликата в цени-

те на лекарствата, които
всеки ден купуваме все по-
скъпо. Но нашите заплати
и пенсии остават същите.
Хората са в шок. Нима не
ни стига, че почти всичко у
нас е менте, че не знаем
дали се храним или се тро-
вим, но и сега го купуваме
много по-скъпо.

В същото време - разхо-
ди за нови коли за депута-
тите, които скоро ще сед-
нат на банките в Народно-
то събрание. И само това
да е? За тях лукс и екстри,
а за нас, обикновените -
шоково високи цени и ми-
зерни заплати.

Пенсионерите пак са
само бреме, ненужен то-
вар за управниците. Защо
тежестта от поскъпването
трябва да се плаща пак
само от най-бедните, от
редовите трудови хора, от
лишенията на деца и

възрастни? Защо тези, ко-
ито са с най-високите до-
ходи, не поемат по-голя-
мата част от скъпотията?
Защо те не се лишат от
екстрите си, от лукса си?
Та “министър” означава
“слуга на народа”!

Чуваме ги, виждаме ги
как се чудят с кого да се
съберат, с кого да се “коа-
лират”, за да могат да на-
правят правителство, да се
задържат във властта, но
никой от тях не продумва
за скъпотията, която ни
сграбчи. Тези цени докар-
ват хората до ужас и отча-
яние! Всеки ден те са при-
нудени да свиват покупки-
те си, да намаляват потреб-
лението си, да увеличават
лишенията си.

Отново се задава тежка
зима. Дали пак ще е зима
на недоволството ни, на
протестите - скоро ще се
разбере. Ако бъдещите вла-
стници не предприемат
мерки да облекчат хората

в това тежко време, не е
ясно колко и как ще се
удържи търпението на на-
рода. Двадесет и пет годи-
ни се спекулира с толерант-
ността, с нервите, с живота
ни. Живеем в страх, обира-
ни сме всекидневно. Само
безсилието и беззащит-
ността са ни осигурени в
този тежък и безкраен наш
преход. Все по-надолу се
спускаме в ужаса на бед-
нотията, която ражда убий-
ствени пороци и направо
оскотява човека.

И като мнозинството от
българите, аз също искам
на първото си заседание
новите народни предста-
вители не само на думи да
се кълнат във вярност и
преданост, а да го пока-
жат на практика. Но не им
стиска да си намалят за-
платите, да си свият бюд-
жета, да се лишат от фи-
нансовите си привилегии,
за да докажат, че наисти-
на са “нови и народни”.

Трусовете на
двустранната

нелоялност

Трусовете на
двустранната

нелоялност

Трусовете на
двустранната

нелоялност

Трусовете на
двустранната

нелоялност
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двустранната
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Датата

Дребна хитрост
с голям ефект

АИДА
ПАНИКЯН

Подигравка
с публиката

ИЛКО
СЕМЕРДЖИЕВ

1811 - РАЖДА СЕ ЕВАРИСТ ГАЛОА, ФРЕН-
СКИ МАТЕМАТИК (УМИРА 1832 Г.). Още

като ученик успява да опреде-
ли необходимо и достатъчно
условие един полином да е
решим в радикали, обобщавай-
ки работата по многовековния
проблем. Заниманията му са
основа за теорията на Галоа -
базисен дял във висшата алге-
бра. Математикът е заклет ре-
публиканец. Още на 20 г. е убит на дуел, за
който се смята, че е инсцениран от тайната
полиция поради политическите му убеждения.

1825 - РАЖДА СЕ ЙОХАН ЩРАУС (СИН),
АВСТРИЙСКИ КОМПОЗИТОР, ЦИГУЛАР И
ДИРИГЕНТ (УМИРА 1899 Г.).

19-годишен жъне успех още с
първия си концерт. След смъртта
на баща си застава начело на
неговия оркестър. Дотогава ком-
позира бална музика и си спе-
челва прякора “Кралят на вал-
са” (“На хубавия син Дунав” и
др.). Пише оперети, най-извест-
ните от които са “Прилепът” и “Цигански барон”.

1838 - РАЖДА СЕ ЖОРЖ БИЗЕ, ФРЕНСКИ
КОМПОЗИТОР (УМИРА 1875
Г.). Работи основно в област-

та на операта и симфонията. По-
влиян от течението в изкуството
по това време, наречено “подем
във Франция”, творбите му се от-
личават с по-голяма демокра-
тичност и народностна интона-
ция. Най-известното му произве-
дение е операта “Кармен”. В му-
зиката са включени елементи, характерни за
испанските народни песни.

1864 - В ГАБРОВО СЕ РАЖДА ЕВТИМ ДА-
БЕВ, ПОЛИТИК И ЖУРНАЛИСТ (УМИРА 1946
Г.). През 1886 г. издава в. “Ро-

сица” - първото наше печатно
издание, в което се публикуват
материали със социалистическа
насоченост. Пръв преводач и
издател на марксистка литера-
тура в България. През 1891 г.
участва в Бузлуджанския кон-
грес. Заедно с Георги Кирков
редактира “Работнически вест-
ник” (1897-1900). Редактор на сп. “Труд” и сп.
“Пролетарска заря”.

1944 - ЯПОНИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ИЗПОЛЗВА
КАМИКАДЗЕ. НА ЯПОНСКИ ЕЗИК ДУМАТА
ОЗНАЧАВА „СВЕЩЕН ВЯТЪР”. Използва-

на е за пръв път
във връзка с тай-
фуна, потопил на
2 пъти (през
1274 и 1281 г.)
корабите на мон-
голския хан Ху-
билай и спасил
Япония от нахлу-
ване. По време
на Втората све-
товна война така са наречени пилотите-само-
убийци, използвани от Япония като бойно сред-
ство против флота на САЩ. Сега думата е си-
ноним на самоубиец и жива торпила.

1955 - В САЩ ЗАПОЧВА ПРОИЗВОДСТВОТО
НА МИКРОВЪЛНОВИ ФУРНИ. Историята на

изобретението датира
от 1946-а, когато д-р
Пърси Спенсър, рабо-
тейки върху проект за
радари, неволно се
убеждава в качества-
та на магнетрона, ко-
гато царевичните зърна за-
почнали да се превръщат в пуканки. През 1947г .
първата микровълнова печка с височина около
170 см, тегло 340 кг и цена 5000 долара е на
пазара. Първите модели с практично приложение
за дома са на цена около 1300 долара и се по-
явяват в средата на 50-те години на ХХ в.

1978 - РОНАЛД РЕЙГЪН ОТПУСКА СРЕДСТ-
ВА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА
НЕУТРОННА БОМБА. Амери-

канският учен Самюъл Коен
създава концепцията за нея
през 1958 г. Въпреки негатив-
ната нагласа на президента
Джон Кенеди, първата неутрон-
на бомба е тествана през 1963
г. в подземен тунел в щата Не-
вада. Разработването на оръжи-
ето е прекратено по времето на
президента Джими Картър, но
после е възстановено от Роналд Рейгън.

Изказаните приказки
след срещата ГЕРБ -
Патриотичен фронт са
смехотворни и безсмис-
лени. Това, което обяви-
ха, не може на практика
да се определи като коа-
лиция. Това е хипотетич-
но обещание за бъдеща
подкрепа за управление
и парламентарни гласу-
вания, дотолкова, докол-
кото тези 18 точки са
някакъв вид програма,
ако изобщо може да се
нарече така.

Имаме едно устно
споразумение за сътруд-
ничество неизвестно на
каква цена. Фактически

това научихме завчера. В
същото време от страна
на Валери Симеонов се
заявяват условия - ние
няма да искаме минис-
терски постове, но и от
партията на Корман Ис-
маилов “Свобода и до-
стойнство” да не искат.
Това е разбираемо, след
като се обявяват за пат-
риотична формация и
разбират формацията на
Исмаилов като ДПС 2.
Друг е въпросът, че по
този начин те разцепват
Реформаторския блок и
вече цялата контра оста-
ва в ръцете на Реформа-
торския блок. Те побърза-
ха да се обявяват за ре-
форматори, без да имат
такава компетенция, а
сега ще се окаже, че ще
трябва да поемат анга-
жименти да правят ре-
форми, без дори и да са
подозирали, че такова
нещо някога ще им се
наложи.

Политическата под-
крепа на Патриотичния
фронт означава, че ще

гласуват за правителст-
во, но това гласуване ще
даде неизвестен като
срок мандат на новия
кабинет. Тяхната подкре-
па ще е силно рискова,
защото тя може да се
обърне във всеки момент
по всеки повод.

ГЕРБ проявява сниз-
ходителност към тази
формация поради една
проста причина - те имат
гарантираната подкрепа
на ДПС. Това е ясно от
предварителната заявка
на ДПС, че дава 300 дни
безусловна подкрепа на
правителството. Това пък
означава, че в следва-
щите 300 дни ГЕРБ при-
тежава 123 гласа и зато-
ва всичко останало им е
абсолютно безразлично.
Просто театър за пред
публиката. Ние гледаме
сценки от едно вече
състояло се мнозинство.
В момента ГЕРБ очевид-
но се намира в абсолют-
но комфортна среда. За-
това и въртят всякакви
видове театри с всички

останали играчи. На
практика тези преговори
са подигравка с публи-
ката.

Хвърля ни се прах в
очите, но отговорност ще
трябва да поеме Рефор-
маторският блок поради
непремерените си при-
казки преди изборите. Да
не забравяме, че много
дълго те обявяваха ГЕРБ
за мафия. През послед-
ните седмици решиха,
че ще станат коалицион-
ни партньори на тази
т.нар. мафия. А заради
ангажиментите, които
формално приеха под
формата, че са много
големи реформатори,
сега ще им се наложи да
правят реформи - нещо,
което те не са в състоя-
ние да правят. В РБ няма
хора, които да са участ-
вали в изпълнителната
власт, нито в законода-
телната, а още по-малко
да са правили реформи.
Това са хора реформа-
тори само на думи.

БГНЕС

Анатолий СТАНКУЛОВ

Несигурността на ра-
ботното място стресира
най-много работещия
българин. Дотук новина
няма, защото стресът е
неизменна част от всекид-
невието ни. Как иначе -
сутринта в градския транс-
порт изнервени хора се
блъскат и дори се нараня-
ват един друг, гарнирани
с груби словесни прест-
релки, а мобилните теле-
фони не спират да звънят.
С учестен пулс човек сти-
га до работното си място
и започва работа. Картин-
ката е позната всекиму не
само от собственото все-
кидневие.

В Европа социалните
партньори още през 2004
г. подписаха споразуме-
ния за превенция на пси-
хосоциалните рискове, а
през 2007 г. - и на наси-

лието и тормоза на работ-
ното място. У нас обаче
социалните партньори
нехаят и само синдикати-
те напират за такива спо-
разумения. Очевидно у
нас единствено профсъю-
зите си дават сметка, че
производителността на
труда зависи не само от
здравото бачкане и
стриктното спазване на
работното време, но и от
здравето - физическо и
най-вече психично, на
работника. Само преди
дни млада българка, коя-
то живее в САЩ, ми се
похвали, че работи в све-
товноизвестна фирма и с
възторг отбеляза, че към

фирмата има безплатна
детска градина, стол, в
който работещите се хра-
нят на безценица, фризь-
орски салон, здравен ка-
бинет и пр., и пр. Разбира
се, това не можеше да ме
впечатли, защото още
във втората половина на
ХХ в. у нас държавата -
единствен работодател
тогава, бе осъзнала, че
трябва да бъдат осигуре-
ни на работниците в мак-
симална степен удобства
в близост до работното
място, за да могат те да
не се притесняват за
неща извън работата и
максимално да бъдат
съсредоточени в нея.

Дребна хитрост с го-
лям ефект за производи-
телността на труда. Днес,
когато вече Западът се
научи от нас как да из-
влича максимално полза
от удовлетворения от ра-
ботните си условия работ-
ник така, че да се постиг-
не за предприятието по-
висока производителност
на труда и повишена кон-
курентоспособност, у нас
мнозинството работодате-
ли живеят в отдавна отми-
налата епоха на начално-
то натрупване на капита-
ла. Те при всеки опит да
бъде увеличена дори с 5
лв. минималната заплата
изпадат в шок и рисуват

мрачни картини за масо-
ви съкращения и скок на
безработицата. У нас по-
малко от 10% от работо-
дателите инвестират в
обучението и квалифика-
цията на кадрите си, без
да си дават сметка, че
възвръщаемостта е много-
кратна. Така че не е учуд-
ващо бездействието им и
по отношение на превен-
цията на стреса на работ-
ното място...

240 млрд. евро дава
всяка година Европа за
преодоляване на после-
диците от стреса на работ-
ното място. Колко ли от
тези 240 млрд. евро са
български левове?
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НЕЗАБРАВА

ИЗЛОЖБА В ЧЕСТ НА МОГЪЩИЯ ВЛАДЕТЕЛ ПРЕДСТАВЯ ТВОРБИ
НА НАШИ ХУДОЖНИЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ПОКОЛЕНИЯ, ВДЪХНОВЕНИ
ОТ НЕГОВАТА НЕВЕРОЯТНА ЛИЧНОСТ

1000 години са цяла бездна
от време, но въпреки това исто-
риците успяват доста точно да
възкресят драматичните събития
тогава на Балканския полуост-
ров и борбата на живот и смърт
между двама могъщи владетели
- българският цар Самуил и ви-
зантийският император Василий
II. И двамата орисани от съдбата
да живеят във вечно съперниче-
ство, противоборство и вечни
битки за надмощие.

Василий II, завладял Преслав,
пише на Самуил, който брани
Средец:

Богдан ИВАНОВ

“Ти да не си цар, та не ми се
подчиняваш?”

А той му отвръща:
“Не съм, но баща ми, комит

Никола, беше управител на Сре-
децка област, назначен от цар
Петър, и когато той на смъртния
си одър ме благослови да насле-
дя неговата длъжност, ми заве-
ща, докато съм жив, да пазя
българщината”.

И наистина, до трагичната
си смърт през 1014 г. Самуил
води много войни за българщи-
ната и създава велика държа-
ва: пренася столицата й чак в
Охрид, стига на юг до Лариса,
на север - зад Дунава, на запад
- до Адриатическо море, на
изток - до Тунджа!

В същото време Василий II
завладява безкрайни земи в Азия
и под негово владичество Визан-
тийската империя се разпрости-
ра върху фантастичните 1,5 ми-

лиона кв. км - най-голямата тери-
тория в цялата й история!

Ето, това е противникът на
българите, надвиснал с гигант-
ска мощ над страната, който
Самуил трябва да побеждава, да
побеждава, да побеждава, дока-
то накрая сам загива в тази же-
стока борба за спасяване на
България.

Неговата изключителна,
разтърсваща съдба, вдъхновява
поети, писатели, художници и
сега, когато отбелязваме 1000 г.
от смъртта му, една от многото
ни изяви на благодарни потомци
е изложбата в Националната ху-
дожествена галерия, наречена
“Цар-Самуиловият век в творби-
те на българските художници”.
Неин организатор е Институтът
за изследване на изкуствата към
БАН, като в експозицията участ-
ват със свои експонати музеи от
София и от цялата страна.

Стремежът е Самуиловият
век да не бъде представен
единствено като прокоба, тра-
гедия и край на Първото българ-
ско царство, като фатално пора-
жение и унижение на цял на-
род, като смърт, а по-скоро като
висша държавна отговорност,
като дързост, героизъм и слава
за България в едно много слож-
но и страшно време от нейната
история.

Макар че любопитството към
художествената интерпретация
на цар Самуил се появява едва
в края на ХIХ век, до днес худож-
ници от различни поколения
чрез многообразие от похвати
сторват дълбок поклон пред на-
шата история, пред Цар-Самуи-
ловото време.

Най-стара сред изложените е
картината на Стефан Иванов
“Самуил” - 1914 г. После, поро-
дени от възкръсналите българ-
ски мечти и надежди за обеди-
нение на всички българи и за
Велика България, и окрилени от
нашите победи в Балканската и
в Първата световна война, от
включването ни в Оста по-сетне,
идват платна на Петър Морозов,
Борис Денев, Борис Ангелушев,
Евгений Поптошев, Желязко
Сербезов, Иван Христов, Панай-
от Панайотов...

В по-ново време са създаде-
ни впечатляващите по дълбочи-
на скулптурни творби на Любо-
мир Далчев, Борис Гондов, Спас
Дочев, Кирил Матеев, както и
вълнуващите с драматизма си
картини на Димитър Киров, Кеа-
зим Исинов, Пламен Вълчев.

За изложбата е издаден изи-
скан каталог със съставител доц.
д-р Емануел Мутафов и в него са
включени освен изложените над
30 художествени творби, и сним-
ки на скулптурната композиция
“Самуиловите войници” на Лю-
бомир Далчев, на мемориалния
комплекс при село Ключ, на кар-
тината на Светлин Русев “Саму-
илови войни”. Особено ценен е
анализът на Цар-Самуиловия
век, на сложната, мъжествена,
обречена на България личност
на царя. Отделно - на творбите
от бележити наши майстори,
подчинили талант и творческо
въображение на темата за цар
Самуил и за нашето славно ми-
нало.

И докато всеки от посетите-
лите развълнуван се опитва да
подреди мислите си, след като
е видял всичко, написаното от
Елена Василева в Книгата за
впечатления сякаш идва да му
помогне:

“Гордея се с историята на
страната ни!

Трябва да я съхраним и
опазим напук на всички, кои-
то са тръгнали да я зариват в
забвение!”“Портрет на цар Самуил”, худ. Панайот Панайотов, 1941 г.

“Цар Самуил”,
худ. Кеазим Исинов, 1972 г.

“Самуилов воин”, худ. Димитър Киров, 1973 г.

“Цар Самуил разбива византийците при Траянови врата”,
худ. Евгений Поптошев
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С МНОГО ЧАР, ФИНЕС, ИНТЕЛИГЕНТНОСТ,
НО И С НЕПОВТОРИМО ТАЙНСТВЕНО
УХАНИЕ КЛЕОПАТРА ОМАЯЛА МАРК
АНТОНИЙ
Мария ПОПОВА

умата парфюм про-
излиза от латинския
израз per fummus,
което означава
“чрез дима”. А от
омотаните с билки и
смоли ароматни фак-
ли, от маслените ка-
дилници в храмове-
те и розовата вода

друга - разрешавали какви ли не
здравословни проблеми. Както же-
ните, така и мъжете били известни
със своята суета, но и със стриктно-
то спазване на лична хигиена.

Египтяните познавали и уникал-
ните свойства на мускуса, амбрата
и дуриана, както и тяхната сила като
афродизиаци. Употребявали са и
мирото, което представлява расти-
телната смола, извлечена от раз-
лични храсти и други ароматни
дървесни видове. Описани са и жи-
вотинската мас, както и мускусът.

Египтяните имали доста екзотич-

ни вкусове. Като допълнение към
домашно отглежданите есенции са
внасяли и аромати като ладанова
смола от Арабия и Източна Африка,
галбан от Персия, също и тамян,
поради това, че не е можело да
бъде отглеждан в Египет.

При празници и жертво-
приношения използвали

мирта и тамян

 Мистичната им сила по-късно
се оценява в християнството и се
използва и досега. Внасяните раз-
новидности били скъпи, което по-
казва изключителната важност на
парфюма още тогава.

Опитите за
създаване на уха-
ния от миризмите на
растенията и на зе-
мята са плод на уси-
лия на  жреци, магь-
осници, алхимици,
майстори-парфюме-
ри, та чак до съвре-
менните експерти.
Целта на всички е
обновяване на тех-
нологията за произ-
водство, както и изо-
бретяването на нови
миризми. Това се
превръща в опияня-
ваща страст за тях -
вълнуваща и изне-
надваща.

По време на хри-
стиянството използ-
ването на парфюми
било забранено -
техният аромат и
свойства били обяве-
ни от църквата за
твърде чувствени и
съблазнителни.

Любопитно е, че
докато християнска-
та религия забраня-

ва употребата им, мюсюлманите из-
ползват аромати не само по време
на религиозни ритуали, а всекид-
невно. Може би поради тази причи-
на първата революция в парфюме-

рията се дължи на тях. Тогава пер-
сийският лекар и химик

Авицена разработил
процеса на дестилация

 така че производството на аромат-
ни екстракти става по-ефективно.

В епоса за Гилгамеш се разказ-
ва, че в началото за извличане на
ароматите горели треви и смолисти
вещества. А преди около 5000 годи-
ни шумерите мажели косите си с
благовонни масла и масажирали
тялото си. Излежавали се във вани
с масло от жасмин и перуника, а от
кадилниците се носело упойващото
ухание на кедър. От това време са и
първите достоверни сведения за
уменията на хората да извличат
ароматни вещества от растения и от
животински продукти.

И асирийците допринасят в по-
знанията за извличането на мириз-

ми, оставяйки подробни инструкции
за майсторене на ароматни мазила.
В древните текстове на индийските
веди също става въпрос за въздей-
ствието на розовото масло и ете-
ричното масло от индийска тръсти-
ка. Описано е силното еротично

въздействие на тревите и маслата и
в библията на изкуството за любо-
вта - Камасутра.

Парфюмът е едно от ефикасните
оръжия и на Клеопатра. Любимият
й аромат съдържал мирта, канела,
кардамон, корен от перуника, ло-
тос, шафран и риган. За нея имало
специална доставка на редки цветя:
жасмин, лавандула, орхидея.

Според легендата при премина-
ването на кораба й по Нил даже
платната му излъчвали упойващи
аромати. Това предизвиквало голя-
ма еуфория сред местното населе-
ние. От кадилниците се носел

известният египетски
аромат Кифи

 (Kyphi). Това бил най-изтънченият
парфюм, направен от маслата на
индийска тръстика, мента, хвойна,
акация, канела и др.

Разказват, че именно с това
тайнствено ухание Клеопатра омая-
ла Марк Антоний. Разкопките показ-
ват, че още в древни времена
съставките и качествата на парфю-
мите били изключително важни,
както и това колко дълго ще
издържи техният аромат. В онези
времена парфюмът бил основно
перо в износа и много държави се
надпреварвали кой ще произведе
парфюм с най-високо качество. Мас-
лото от лилии било предпочитано,
а това доказва, че в древността
дори имало спазване на някакъв
стандарт, съществувал и все още не
съвсем изяснен стремеж към унифи-
кация.

Древният философ Плиний Ста-
ри е изредил в своята книга “Есте-
ствени науки” аромати като ирис,
бадем и лилия. Той описва египет-
ски парфюм, който пази аромата си
и след 8 години, а според древния
гръцки ботаник Диоскоридес еги-
петският парфюм превъзхождал
парфюмите, направени от другите
цивилизации.

Парфюмите на Египет се съхра-
нявали в стъклени или каменни
съдове, като най-желаните били от
алабастър. Носели името на гра-
да, в който ги правели, или името
на основната си съставка. Декора-
цията включвала и бижута. Пар-
фюмът се е горил като бял тамян и
като зелен тамян. Използвал се от
естетически съображения, под
формата
на течни
настойки
от масла
или от
восък и
мазнини
- за кре-
мовете и
м е х л е -
мите.

Дълго
п а р ф ю -
м и т е
б и л и
предназ-
н а ч е н и
о с н о в н о
за елита
на обще-
с т в о т о .
Интересно да се отбележи, че
след смъртта на Тутанкамон

вече 3300 години
в гробницата му се

усеща упойваща миризма

 на парфюм!
Тапути - химичка от Месопота-

мия - изобретила парфюм, като де-
стилирала цветя и етерични масла.
За целта тя използвала цветя със
силно ухание, което чрез дестила-
цията се увеличавало.

Египтяните пък употре-
бявали много качествени,
трайни и силни парфюми
при подготвянето на тела-
та на своите царе за муми-
фициране.

Подобен обичай същест-
вувал и при гърците - те
поръсвали с уханни течнос-
ти падналите в бой воини.
При тях парфюмите имали и
друго предназначение - из-
ползвали ги за масажи в ба-
ните. Смятали ги и за истин-
ски стимулант в удоволстви-
ята и пиршествата.

Около римските куртизанки се
носели облаци ароматни ухания,
съставките и начина на приготвя-
нето им обаче се пазели в строга
тайна.

Знаменитият учен и философ
Авицена експериментирал с цветче-
та от рози в желанието си да наме-
ри лек за всички болести. По такъв
начин, както стана дума и по-горе,
той открил дестилацията - способ
за отделяне на концентриран екст-
ракт. Тази технология поставя нача-
лото на модерното парфюмерийно
производство. Нежната и прозрач-
на розова вода на Авицена става
мигновено една от най-важните ек-
спортни стоки на Изтока и се из-
ползва за ароматизиране на най-
разнообразни неща, включително и
на... зърна от кафе. А в Европа тя
става основна суровина за произ-
водство на козметика и парфюми.

След кръстоносните походи в
двора на английския крал Едуард
Първи, а по-нататък и при френски-
те, италианските и испанските дво-
рове, започват да работят домашни
майстори-парфюмери, които създа-
ват ароматни масла и течни аро-
матни смеси - началото на съвре-
менните парфюми.

Унгарците добавяли
и алкохол

Известната “унгарска вода” е
направена през 1370 г. за унгар-

с к а т а
к р а л и ц а
Е л и з а -
бета и
с ъ д ъ р ж а
д о б а в к а
от алко-
хол. Дали
се е ха-
р е с а л
п а р ф ю -
мът на
кралица-
та не зна-
ем, но
техноло-
гията, ко-
ято поз-
волява на
парфюма
да стане

по-силен и по-траен, скоро се
разпространява из цяла Европа.

Първият парфюм започва да се
продава във Франция през 1675 г.

Наполеон Бонапарт изисквал
всеки месец да получава по две
бутилки от новото немско изоб-
ретение - силно ароматна и остра
“Кьолнска вода” с лек лилав от-
тенък: Eau de Cologne  - Одеколон,
както е оригиналното му наимено-
вание. Той е патентован от братя
Фарини в Германия през 1709 г.
Представлява смес от вода, алко-
хол и растителни екстракти, като

съотношението на съставките оп-
ределя силата и характера на ми-
ризмата му.

Наполеон предпочитал да го
ползва сутрин след бръснене. Но
поради силното му дезинфекцира-
що действие често в полеви усло-
вия го употребя-
вал и за обработ-
ване на раните
на офицерите.

През 1710 г. в
Кьолн се родил и
терминът “одеко-
лон” или “Кьолн-
ска вода”.

П о - к ъ с н о ,
през XIX вeк, се
появили и първи-
те големи имена-
марки в парфюме-
рията - Жан Гер-
лен (Guerlain),
Франсоа Коти
(Coty), Ърнест Де-
латрьоф (Caron).
От този момент
производството
на парфюми се
превърнало в ин-
дустрия.

До началото
на XX век няма
разлика между
женски и мъжки
парфюми.

Мъжете се пръскали
обилно

с парфюми, точно както и дамите.
Изобщо не изоставали в употреба-
та на ароматни води и козметични
кремове. Аристократите обожавали
ароматизирани ризи, ръкавици, пан-
талони. Луи XV и неговата любимка

мадам Помпадур
са били известни
с това, че изиск-
вали не само дре-
хите им, но и
всички вещи в
дома - мебелите,
а дори и гоблени-
те - да носят аро-
мата на парфюм.

Френската ре-
волюция, въпреки
огромните сътре-
сения, които пре-
дизвиква в обще-
ството, никак не
намалила попу-
лярността на пар-
фюмите, дори на-
против - появили
се нови аромати с
актуални загла-
вия - Parfum de
guillotine (“Аромат
на гилотина”) и A
la Nation (“За на-
цията”).

Първият велик
парфюмерист е
Франсоа Коти,
той отворил мага-
зин за парфюми в
Париж в края на
ХIХ в., като най-
успешните са
L‘Origan, Chypre
u L‘Aimant.

През 1921 г.
Коко Шанел  -
френската дизай-
нерка, пуснала
собствена марка
парфюм, наречен
“Шанел 5”. Името
му произлиза от-
там, че той бил
петият от мостри-
те, които й пред-
ставил парфюме-
ристът Ърнест Бо.
И досега този
парфюм е един от
най-продаваните
в света.

Развитието на
органичната хи-
мия дава разните
синтетични мате-
риали, които, ком-
бинирани с голе-
мия избор естест-
вени аромати, во-
дели до изкуство-
то на парфюмери-
ята, каквото го
познаваме днес.

Едни от най-
и з п о л з в а н и т е
съставки при

Африка и в Мароко. Ароматни
масла, извлечени от плодните
дръвчета, се използват в парфю-
мерията още от осемнадесети век.
Интересното е, че за производст-
вото на 1 килограм бергамот е
трябвало да бъдат употребени ми-
нимум 200 килограма плод.

Анасон  - представлява едного-
дишно растение и се среща най-
вече в Южна Азия, но също и в ня-
кои региони на Европа. Самото рас-
тение е с много интензивен и харак-
терен аромат - донякъде напомнящ
на кимион, но в сравнение с него
по-интензивен и сладък. Парфюми се
получават от анасоново масло.

Кедър - това дърво се среща в
планинските райони. Парфюмерий-
ната индустрия използва масло, ко-
ето е извлечено от него.

Жасмин - храст, цъфтящ с голе-
ми, бели, жълти и розови цветове,
широко използван от фирмите, кои-
то произвеждат парфюми. Жас-
минът е един от тези аромати, кои-
то все повече се заменят с вещест-
ва от синтетичен произход. Необхо-
дими са 7,6 милиона цвята, за да се
извлече един килограм жасминово
етерично масло.

Кардамон - траен вид, популя-
рен и в Шри Ланка, Китай и Индо-
незия. Това е една от най-скъпите
съставки на парфюмите, които са
били използвани в Древен Египет,
но не и днес.

Бобровата мас има много сил-
на миризма. Отделяна е от жлезите
на бобрите в Канада и Сибир и се
използва в парфюмерийната индус-
трия. Бобровата мас излъчва силен,
тръпчив аромат.

Кориандър - растение, което ши-
роко се отглежда в Европа. Етерич-
ните масла са подходящи компози-
ции и придават пикантно ухание.

Сандалово дърво - маслото, из-
влечено от него, е изключително
популярна съставка, използваща се
широко в козметиката. Тя се упо-
требява в ароматерапията, както и
при суха и дехидратирана кожа.

Без съмнение друго нововъве-
дение в историята на парфюмите
се дължи на феромоните. Тези лет-
ливи химични вещества са отговор-
ни за невербалната комуникация
като друг начин за подмамване на
противоположния пол. От години се
смята, че хората, за разлика от ня-
кои насекоми и гризачи, не отде-
лят феромони, но последни проуч-
вания не потвърждават напълно
това. Изкуствено произведени фе-
ромони често се добавят към ня-
кои парфюми и така те повишават
своя стимулиращ ефект.

Истинската рево-
люция в парфюмери-
ята настъпва през
ХIХ век. С бързия на-
предък в областта на
химията някои от
природните, трудни
за получаване и най-
вече скъпи компо-
ненти - например му-
скус, са заменени от
вещества, произве-
дени в процеса на
химичен синтез.
Това решение води
до значителен спад
в цените на парфю-
мите, а също така
разширява обхвата
на хората, участва-
щи в създаването на
аромати - истински-
те майстори.

Легенди в парфю-
мерийната индустрия
станаха имената на
Ърнест Делатрьоф,
Франсоа Коти,
Ърнест Бо, Жан Гер-

лен и Едмонд Рудницки - създатели
на аромати през ХХ век. Известни
модни дизайнери като Пол Поаре и
Коко Шанел откриват, че техните кли-
енти могат не само да се обличат в
красиви дрехи, но също така да
излъчват и приятни аромати.

Днес почти всяка модна къща
създава и парфюми, които подкре-
пят нейната марка.

създаването на парфюми били:

Амбра - вещество от животин-
ски произход, то е секрет от сто-
машно-чревния тракт на морски
бозайници от разред Китоподоб-
ни, застрашени от изчезване. Бал-

сам от храносмилателната систе-
ма, напомнящ аромата на мускус,
и се използва главно за стабили-
зиране на състава. Сега обаче се
заменя със синтетични химикали.

Бергамот  - оранжевите му
цветове са негодни за консумация.
Расте в много части на света,
включително и в Италия, Западна

Д
на Авицена досега парфюмът има
наистина дълъг път.

Първите парфюми са създадени
в Месопотамия и Египет, а по-късно
персийците и римляните превръщат
парфюмерията в изкуство.

Още от древни времена пар-
фюмът в Египет е бил център на
естетиката и терапията както за же-
ните, така и за мъжете. Майсторите
на това чудо са смятани за творци,
а професията е упражнявана от
представители на двата пола. Про-
цесът по създаването на парфюми
може да се разгадае по релефите,
оставени върху стените на гробни-
ците на жреците. От тях става ясно,
че най-честите съставки, използва-
ни за парфюмите, били къната и ка-
нелата.

Според древните вярвания гри-
мирането и мазането на лицето и
тялото с всякакви помади скривало
човека от злите духове.

Още тогава от различни природ-
ни съставки са приготвяни отвари и
мазила, с които

хората се разкрасявали
и лекували

 Първите сведения за извличане
на етерични масла от растения са
открити в шумерски клинописни
плочки, около 5000-4000 г. пр.Хр.

Друго сензационно откритие на
изобретателните шумери бил са-
пунът. Но за истински първооткри-
ватели на козметиката специалис-
тите определят древните египтяни.
Те широко използвали ароматните
екстракти от растенията, за да
въздействат върху душата и тялото.
Свещените масла и благовония се
приемали като дар от боговете. С
тях от една страна разкрасявали, от
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Улица „Георги Димитров” някъде във Франция

Д
Над 2000 хирурзи са напуснали страната за последните 10 години

Положението със здравеопазването в България е толкова лошо, че хората
почнаха протести срещу закриването на болници

Снимка БГНЕС

ЗЗЗЗЗЗ

-р Любомир Паунов е
асистент към МУ-
Пловдив и специали-
зант във втора хирур-
гична клиника в най-

голямата болница в страната
УМБАЛ “Св.Георги”. Той е на 26
г., а преди 6 месеца стана най-
младият асистент по хирургия в
страната. Казва, че медицината
му е в кръвта, защото е трето
поколение лекар. Неговото же-
лание винаги е било да стане
хирург. Още от малък е искал да
бъде лекар и никога не е имал
колебание за това. Освен, че
тази професия е свързана със
спасяването на човешки живот,
което е изключително, за него
тя е и едно голямо предизвика-
телство, изпитание и необятна
сфера, която никога не можеш
да обхванеш изцяло, винаги има
нещо ново, което да видиш и
научиш, винаги трябва да си в
крак с новостите, защото по този
начин се развиваш и израстваш
като лекар.

Според него здравеопазва-
нето върви надолу от 25 години
и вече стигна дъното. За да от-
лепи оттам, е необходимо пола-
гане на изключителни усилия.
Не може една такава система да
бъде успешна, когато средства-
та за здравеопазване се прена-
сочват в други звена, както се
случи по време на правителст-
вото на ГЕРБ. Основните факто-
ри, които  водят до тази незавид-
на ситуация със здравеопазва-
нето са следните: огромното ко-
личество частни здравни заве-
дения и това, че заплащането на
здравни вноски не е задължи-
телно. Всички останали неща,
които се говорят от кого ли не,

са измислици, които
целят да замажат
положението и да
хвърлят прах в очи-
те на хората. В
България, за около
7 млн. души има 315
болници, а за срав-
нение, в Германия,
за 90 млн., те са
около 2000. Напра-
вете съпоставка и
своите изводи след
това. Средствата за здравеопаз-
ване за година, които се отделят
от семейство в САЩ, са около 15
000 лв., в Европа - около 6000
лв., а тук - около 500 лв. Ние
отделяме за тази система около
4% от БВП, за Европа този про-
цент е 8, а за САЩ - 18. Той
добавя още, че проблемът не е
защо някои лекари получават
толкова големи заплати, а защо
по-голямата част взимат толкова
малко. Над 2000 хирурзи са на-
пуснали страната за последните
10 години. Основна причина за
това е, че лекарите получават
до 10 пъти повече в другите ев-
ропейски страни. Средствата,
които дава държавата за година

обучение за един студент по ме-
дицина, са около 10 пъти пове-
че, отколкото при хуманитарни-
те науки, а след това ние пода-
ряваме един готов специалист.

“Считам, че всеки човек си
тежи на мястото, а моето място
е тук”, казва д-р Паунов. Затова
и никога не се е замислял дали
да остане в България, или да я
напусне. Той е много благода-
рен за обучението, което е по-
лучил в МУ-Пловдив, който е
една изключителна база за
подготовка. То му е дало
възможност да мисли интели-
гентно, да съпоставя, анализи-
ра. От този университет, споме-
нава той, са излезли и едни от

най-големите имена в българ-
ската медицина: проф. Елисей
Янев (микробиолог), проф. Бо-
гоя Юруков (интернист и фарма-
колог), проф. Хайудов и проф.
Пею Мишев (хирурзи). Този уни-
верситет му е дал увереност,
убеждение, че бъдещето в сфе-
рата на медицината и изграж-
дането му като един добър ле-
кар е в неговите ръце. Преди
около една година, МУ-Пловдив,
единствен от останалите българ-
ски университети, е получил и
една престижна международна
награда от Оксфорд, което гово-
ри само по себе си за качество-
то. Голяма част от неговите ко-
леги, които са завършили мина-

лата есен, почти веднага са ус-
пели да си намерят хубава ра-
бота. Той счита, че МУ-Пловдив
му е дал основата, на която да
стъпи след това. Той е благода-
рен и на неговите родители, ко-
ито винаги са го напътствали и
му дават правилните съвети и
насоки, на началника на клини-
ката - проф. Ангел Учиков, и на
всички колеги, които винаги са
били отзивчиви към него. Важ-
но е да си отговорен към това,
с което се занимаваш, споде-
ля д-р Паунов. За него хирур-
гията е една голяма отговор-
ност, която приемаш, още щом
се захванеш с изучаването й.
Осъзнавал е, че няма да има
толкова свободно време, но по
този начин то ще се и оценява
повече и ще се използва по-
пълноценно.

Д-р Паунов се занимава и с
политика. Секретар е на Опера-
тивното бюро на Националния
съвет на Младежката организа-
ция на БСП с ресор “Социални
дейности и здравеопазване”.
Според него за една слаба ико-
номически страна като България,
единствената алтернатива е
една социална политика, която
може да бъде водена само от
социална партия. Не може една
етническа партия всеки път да
се чуди с кой да се коалира и
винаги търси само изгодата, спо-
деля той. За голямо съжаление,
почти всички партии са партии -
еднодневки, които идват за ня-
колко години, взимат колкото и
каквото могат, и си заминават,
без никой да си спомня след
това за тях. Не може всяка нова
формация, която дойде на власт,
да отрича старото и да започва
всичко отначало с хора, прибли-
жени до нея, но недоказали се в
своята сфера като експерти.

а това колко лицемерно, ком-
плексарско, порочно и тъпо е
новото българско отношение
към историята, най-добре

може да се научи, когато България
бъде погледната отвън. Едва ли има
друга страна, в която една прослой-
ка от луди така гласовито да насто-
ява за амнезия и подмяна, за да
могат нейните представители да се
чувстват като надрусани с мескалин
пророци в северноамериканска пу-
стиня под много беззвездно небе.
Но ето, че една малка история от
чужбина може да пропука схемите
на историческата лъжа. Става дума
за това, че жители на френския град
Сен-Сир Л,Еко се възпротивиха на
идеята на своя кмет Бернар Дьобан
(десен, разбира се, тия всички си
приличат по желанието да трият па-
мет) да преименува улица, която се
казва “Георги Димитров”. Новината
звучи така екзотично в ушите на
българите, които свикнаха с терора
на постоянната подмяна на табели, в
името на изгодното политическо и
историческо статукво, че се появи
по първите страници на повечето
вестници у нас. Няма как да е по-
друг начин. За българските уши
подобно действие на съпротива от
чужденци звучи като явление от
алтернативна вселена.

Има един разказ на американ-
ския фантаст Фредерик Пол “Тунел

под света”. В него се разказва за
един странен свят, където всяка нощ
изтриват паметта на хората и на сут-
ринта те се събуждат, без да помнят
нищо от предишния ден. Така посто-
янно живеят в налудничавия 15 юни,
ден след ден, обречени да бъдат
жертва на всякакви експерименти за
това какви рекламни кампании най-
добре могат да продават продуктите.
Сюжетът започва, когато един човек
случайно бива пропуснат в процеса
на изтриване на спомени и той тръгва
да търси истината за своя свят, за-
щото вижда как другите се държат
като зомбита. Мисля, че две трети от
българския народ се чувстваха като
героя на Пол по време на това, което
иронично и поетично бе наречено
“преход”. Промяната в България за-
почна да се изразява в една безкрай-
на война срещу паметта на хората, в
опита историята да бъде поднесена с
нова дисидентска глазура, а неудоб-
ните факти за новото статукво да
бъдат натикани дълбоко в блатото на
вечната амнезия, за да могат новите
политически елити да си измислят
нови легитимности всеки път, когато
им скимне. И една от първите фигу-
ри, която бе атакувана, е тази на
Георги Димитров. Дори няма да се
опитвам да му давам оценка в този
текст, но е факт, че героят от Лайп-
цигския процес е един от най-изве-
стните българи по света. Той е бил на
върха на вълната на своето време и
колкото и да стържат със зъби днеш-
ните му оплюватели, си е извоювал
място в българската история. Но как
ли не се опитаха да водят война сре-
щу него - изхвърляха го от учебници,
взривиха мавзолея, преименуваха
всяка улица, която носеше неговото
име, с някакъв мракобесен реван-
шизъм.

Да се опитваш да даваш настоя-
щи политически оценки на историче-

ските събития е занимание модно и
интересно, но само ако го правиш по-
следователно. Тези, които толкова не
харесваха да има улици на името на
Димитров, изобщо не се противиха да
издигнат паметник на Стамболов,
например. А Стамболов, уважаеми,
никак не е пример за демократичен
подход към опозицията си. Човек,
тъпкал с полиция всяко несъгласие,
едва ли може да бъде даван за при-
мер като най-светлия държавник във
вселената. И все пак - паметниците
му трябва да стоят. Защото това е
история. Здравословното отношение
към нея е да я приемеш. Тя е нещо,
върху което може да се спори, но не
бива да се докосва с нечистите ръце
на стотици изверги, които искат да
измият с правоверен бяс своите не-
чисти съвести.

И една група от французи ни да-
доха пример за това как трябва да
се отнася човек към историята. Те си
искат улица “Георги Димитров”. Това
е човек, за когото целият свят знае,
а който иска, нека да си го оценява
исторически. И аз не мога да при-
ема, че цяла зала в СУ “Св. Климент
Охридски” носи името на Богдан
Филов, но смятам, че това е знак към
хората, които го уважават, че Бълга-
рия е страна, която се опитва да за-
личи историческите разделителни
линии в себе си.

Компромис от другата страна оба-
че ние не сме видели. Те се опитаха
да изкарат стотици палачи истински
жертви и заради това ние сме твърде
далече от всяко историческо изкуп-
ление.

Когато човек задълбае малко по-
надълбоко, тогава вижда, че полити-
ческата ярост на господарите на ам-
незията всъщност е монопол на една
съвсем малка групичка. Наскоро из-
следване за Паметника на Съветска-
та армия показа, че една голяма част

от дясно мислещите хора са срещу
неговото премахване. Всъщност
огънят на истерията се поддържа от
някакви си 3-4 процента, които като
в древна психиатрия са окупирали
правото да говорят от името на всич-
ки ни. Защо ли част от десните са
срещу това? Вероятно дори и на тях
им е писнало от безкрайните експе-
рименти с паметта и политиката.
Човек не може да живее вечно в
лудницата и рано или късно душата
настоява за малко покой, защото
без него няма да има никакво бъде-
ще. Именно с протеста на французи-
те срещу преименуването можем да
разберем защо те са по-напред като
нация. Просто са постигнали някак-
во съгласие със себе си. Не живеят
постоянно като истерици, останали
без антидепресанти. Разбрали са, че
историята не може да бъде проме-
нена по начина, описан от Оруел в
“1984”.

В разказа “Тунел под света”
главният герой най-накрая разбира,
че той дори не е истински - запази-
ли са спомените, емоциите и прежи-
вяванията на един загинал във
взрив човек и са ги поставили в
главата на миниатюрна фигурка в
свят, който е просто един макет на
град. Това е много яка метафора за
състоянието, в което живя България.
Една измислена държава, която се
опита да остане без памет. Но
фактът, че битката срещу историята
бе толкова упорита, противна и гнус-
на, говори за нещо друго. Хората
още не са се предали, толкова годи-
ни се опитват да изтрият спомените
им, а пък ето - фигурите от миналото
живеят сред нас, все още има по-
мнещи и това изпълва човек с един
светъл оптимизъм, все едно е фран-
цузин от Сен-Сир Л,Екол, който се
бори за името една малка уличка,
за едно късче истинска история...

Д-р Любомир
ПАУНОВ
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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

на времето, което през последните 1-2
години стана нещо обичайно, както и
липсата на достатъчно пресни храни през
този сезон може да ни накара да се по-
чувстваме изтощени, нервни, с липса на
настроение и тонус. Сезонното афективно
разстройство (САР) е разстройство на
настроението, в което хората могат да
развият депресивни симптоми в по-тъмни-
те месеци (между октомври и февруари-
март). То засяга милиони хора по света
всяка година и има значително влияние
върху благосъстоянието и начина им на
живот. Понякога хората с разстройство
имат трудности в концентрацията и лесна
загуба на енергия. Макар като цяло това
страдание да започва от около 23-годиш-
на възраст, според Американската психи-
атрична асоциация симптомите на CAP
може да се проявят и при деца.

Според Американската академия по
семейна психиатрия 4-6% от населени-
ето на планетата страда от САР. Смята
се, че в България между 280 000 и 420
000 души са засегнати от САР.

Най-често сред

признаците

на сезонната депресия са усещане за
потиснатост през октомври и ноември,

което може да се задълбочи през зим-
ните месеци, тъга, безпричинен плач,
бърза смяна на настроенията, усещане
за безполезност или вина, постоянна
умора, проблеми със съня и др. Депре-
сията има и физически признаци, най-
чести от които са главоболието и болки-
те във врата.

За да бъде поставена тази диагноза,
пациентът трябва да е имал през послед-
ните 3 години 3 такива епизода. За

преодоляване

на есенната и на зимната депресия спе-
циалисти препоръчват няколко хитрос-
ти: устройте си уикенд извън дома, про-
менете нещо в себе си (в прическата, в
облеклото, парфюма), носете дрехи в
ярки и жизнерадостни цветове.

Недостигът на витамин Д може да
предизвика депресия най-вече у възра-
стните хора, твърдят холандски учени.
Те са анализирали съдържанието на ви-
тамин Д в повече от 1000 души над 55
г. Оказва се, че в организма на 38,8% от
мъжете и 56,95% от жените този вита-
мин не е в достатъчно количество. Спо-
ред специалистите недостигът на вита-
мин Д се отразява отрицателно на инте-
лекта, а това на свой ред влошава наст-

роението и предизвиква депресия. Из-
точници на витамин Д може да се наме-
рят в прясната риба (риба тон и сьомга),
както и в консервирани сардини, порто-
калов сок, зърнени храни, мляко и кисе-
ло мляко.

Точната причина за депресиите все
още е неизяснена, но светлината се смя-
та за най-същественият вероятен фак-
тор за развитие на страданието, т.е.
колкото по на север живее човек, толко-
ва вероятността за сезонни колебания в
настроението му са по-големи.

Леките форми на сезонната депре-
сия могат да се лекуват с повече движе-
ние на чист въздух или билкови препа-
рати. При средно тежки и тежки форми
се прибягва до лечение със светлина –
от 30 минути до 4 часа на ден пред
светлинен източник с интензитет от 2500
до 10 000 лукса. Подобрението настъпва
обикновено след няколко дни. При наи-
стина тежки форми лечението се
допълва с медикаменти, повишаващи
нивото на серотонина.

В лечението на сезонната депресия
все по-голямо значение придобива и ле-
чението с музика. Нови проучвания по-
казват, че това лечение има положите-
лен ефект върху обмяната на серотони-
на и мелатонина.
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ТЕСТ

По материали от sportuvai.bg

»ÁÔËÚ‚‡Ï Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÌÂ Ò˙Ï Ì‡ ÒÂ·Â ÒË“
œÂÁ ˆˇÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ 3
◊ÂÒÚÓ 2
ŒÚ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‚ÂÏÂ, ÔÓÌˇÍÓ„‡ 1
ÕÂ ËÁÔËÚ‚‡Ï Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ 0
“Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ ÏË Â ÌÓÒËÎÓ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ,
ÒÂ„‡ ÌÂ ÏÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡ ƒ
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Â Ú‡Í‡ 0
¬ÂÓˇÚÌÓ Â Ú‡Í‡ 1
ƒÓÌˇÍ˙‰Â Â Ú‡Í‡ 2
ÕÂ Â Ú‡Í‡ 3
»ÁÔËÚ‚‡Ï ÒÚ‡ı, ÒÚÛ‚‡ ÏË ÒÂ, ˜Â ‚ÒÂÍË
ÏÓÏÂÌÚ, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë ÌÂ˘Ó ÛÊ‡ÒÌÓ“
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Â Ú‡Í‡ Ë ÒÚ‡ı˙Ú
Â ÏÌÓ„Ó ÒËÎÂÌ 3
“‡Í‡ Â, ÌÓ ÒÚ‡ı˙Ú ÌÂ Â ÏÌÓ„Ó ÒËÎÂÌ 2
œÓÌˇÍÓ„‡, ÌÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ ÏÂ ·ÂÁÔÓÍÓË 1
ÕÂ ËÁÔËÚ‚‡Ï ÒÚ‡ı 0
ÃÓ„‡ ‰‡ ÒÂ ‡ÁÒÏÂˇ Ë ‰‡ ‚Ë‰ˇ
ÒÏÂ¯ÌÓÚÓ ‚ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ƒ
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Â Ú‡Í‡ 0
¬ÂÓˇÚÌÓ Â Ú‡Í‡ 1
ƒÓÌˇÍ˙‰Â Â Ú‡Í‡ 2
ÕÂ ÏÓ„‡ ‰‡ ÒÂ ‡ÁÒÏÂˇ 3
¬ „Î‡‚‡Ú‡ ÏË ÒÂ ‚˙ÚˇÚ
ÌÂÒÔÓÍÓÈÌË ÏËÒÎË “
œÓÒÚÓˇÌÌÓ 3
œÂÁ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ‚ÂÏÂ 2
ŒÚ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‚ÂÏÂ 1
—‡ÏÓ ÔÓÌˇÍÓ„‡ 0
¡Ó‰˙ Ò˙Ï ƒ
ÕÂ Ò˙Ï ·Ó‰˙ 3
ÃÌÓ„Ó ˇ‰ÍÓ 2
œÓÌˇÍÓ„‡ 1
œÂÁ ˆˇÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ 0
ÃÓ„‡ ÎÂÒÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒ‚Ó·Ó‰ˇ
ÓÚ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ “
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Â Ú‡Í‡ 3
¬ÂÓˇÚÌÓ Â Ú‡Í‡ 2
—‡ÏÓ ÔÓÌˇÍÓ„‡ Â Ú‡Í‡ 1
ÕÂ ÏÓ„‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒ‚Ó·Ó‰ˇ ÓÚ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ 0
—ÚÛ‚‡ ÏË ÒÂ, ˜Â Ô‡‚ˇ
‚ÒË˜ÍÓ ÏÌÓ„Ó ·‡‚ÌÓ ƒ
œÂÁ ˆˇÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ 3
◊ÂÒÚÓ 2
œÓÌˇÍÓ„‡ 1
ÕÂ ÏË ÒÂ ÒÚÛ‚‡ 0
»ÁÔËÚ‚‡Ï ‚˙ÚÂ¯ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
ËÎË ÚÂÔÂÂÌÂ “
ÕÂ ËÁÔËÚ‚‡Ï 0
œÓÌˇÍÓ„‡ 1
◊ÂÒÚÓ 2
ÃÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ 3
ÕÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ï ‚˙Ì¯ÌÓÒÚÚ‡ ÒË ƒ
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Â Ú‡Í‡ 3
ÕÂ ÓÚ‰ÂÎˇÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ‚ÂÏÂ Á‡ ÚÓ‚‡ 2
ÃÓÊÂ ·Ë Á‡ÔÓ˜Ì‡ı ‰‡ Ó·˙˘‡Ï
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ 1
œÓ‰‰˙Ê‡Ï ‚˙Ì¯ÌËˇ ÒË ‚Ë‰, Í‡ÍÚÓ ÔÂ‰Ë 0
ÕÂ ÏÂ Ò‚˙Ú‡ Ì‡ Â‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ,
ÒˇÍ‡¯ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‰‚ËÊ‡ “
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Â Ú‡Í‡ 3
¬ÂÓˇÚÌÓ Â Ú‡Í‡ 2
ƒÓÌˇÍ˙‰Â Â Ú‡Í‡ 1
ÕÂ Â Ú‡Í‡ 0
—ÏˇÚ‡Ï, ˜Â ÌÂ˘‡Ú‡, Ò ÍÓËÚÓ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡Ï
(‡·ÓÚ‡, ıÓ·Ë), ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÏË ‰ÓÌÂÒ‡Ú
˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ ƒ
“‡Í‡, Í‡ÍÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ 0
ƒ‡, ÌÓ ÌÂ Í‡ÍÚÓ ÔÂ‰Ë 1
«Ì‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔÂ‰Ë 2
ÕÂ ÒÏˇÚ‡Ï Ú‡Í‡ 3
Œ·ÁÂÏ‡ ‚Ë ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡ÌËÍ‡ “
ÃÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ 3
ƒÓÒÚ‡ ˜ÂÒÚÓ 2
œÓÌˇÍÓ„‡ 1
ÕËÍÓ„‡ 0
ÃÓ„‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ ÓÚ ıÛ·‡‚‡
ÍÌË„‡, ÓÚ ‡‰ËÓ ËÎË “¬ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ƒ
◊ÂÒÚÓ 0
œÓÌˇÍÓ„‡ 1
–ˇ‰ÍÓ 2
ÃÌÓ„Ó ˇ‰ÍÓ 3

—˙·ÂÂÚÂ ˆËÙËÚÂ ÓÚ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÚÂ
ÔÓÎÛ˜ËÎË Á‡ ‚˙ÔÓÒË Ò ·ÛÍ‚‡ “ (ÚÂ‚Ó„‡)
Ë ÓÚ‰ÂÎÌÓ - Á‡ ÚÂÁË Ò ·ÛÍ‚‡ ƒ (‰ÂÔÂÒËˇ).
¿Ì‡ÎËÁ:
ŒÚ 0 ‰Ó 7 ÚÓ˜ÍË: ÕˇÏ‡ÚÂ ÔËÁÌ‡ˆË Ì‡ ÚÂ-
‚Ó„‡ ËÎË ‰ÂÔÂÒËˇ.
ŒÚ 8 ‰Ó 10 ÚÓ˜ÍË: œÂ‰‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÒÚÂ
Í˙Ï ÚÂ‚ÓÊÌÓ ËÎË ‰ÂÔÂÒË‚ÌÓ ‡ÁÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
Õ‡‰ 11 ÚÓ˜ÍË: —Ú‡‰‡ÚÂ ÓÚ ÚÂ‚ÓÊÌÓ ËÎË
‰ÂÔÂÒË‚ÌÓ ‡ÁÒÚÓÈÒÚ‚Ó.

В
Въпреки смяната на часа, която в

събота срещу неделя ще ни даде един
допълнителен час сън, не може да се
отрече, че по-късите и с по-малко
слънце дни ни карат да се чувстваме по-
напрегнати. При доста хора през есента
се наблюдава депресия, която се
задълбочава още повече с дъждовете,
студовете и лошото време. Това се дължи
преди всичко на хормонални изменения
в човешкия организъм.

Според специалистите сезонните де-
пресии са нормално състояние, от което
не бива да изпадаме в паника. През есен-
та и на прага на зимата рязката промяна

Специализираната болница за актив-
но лечение по онкология (СБАЛО) в Со-
фия организира седмица, посветена на
комплексните грижи след активно лече-
ние при пациенти с рак на гърдата, в пе-
риода 27-31 октомври. Седмицата е част
от съвместната инициатива на СБАЛО в
София, Първа САГБАЛ “Св. София” в Со-
фия и УМБАЛ “Св. Марина” във Варна.

Комплексните грижи включват из-
следване на туморен маркер на млеч-
на жлеза СА 15-3, среща с психолог и
лекар по физикална и рехабилитаци-
онна медицина.

- Изследванията на туморен маркер

В продължение на 3 дни -
29, 30 и 31 октомври от 9 до
14 ч. ще се провеждат без-
платни профилактични пре-
гледи на деца от 1 до 8 клас
в Университетската болница
по ортопедия в Горна баня.

Не е необходимо предва-
рителна записване, до-
статъчно е детето да бъде до-
ведено на бул. “Н. Петков” 56.

Седмица на комплексните грижи след
активно лечение на рака на гърдата

на млечна жлеза СА15-3 ще се осъще-
ствят от 27 до 31 октомври 2014 г. в от-
делението по нуклеарно-медицинска ди-
агностика “ИН ВИТРО” от 8,30 до 10,30 ч.
без предварително записване.

 ТЕЛЕФОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛ-
НА ИНФОРМАЦИЯ:02 8076258,
ПРОФ. ЦИНГИЛЕВ.

По време на груповите срещи със
специалистите ще се набележат кон-
кретни стъпки и цели в процеса на ре-
адаптация и интеграция с цел по-висо-
ко качество на живот - психично, соци-

ално и физическо.
- Груповата среща с психолога на

болницата Вероника Иванова на тема
“Психосоциална рехабилитация при
жени, провели активно лечение следст-
вие карцином на гърда” ще се състои на
28.10.2014 г. от 11 ч. в аулата на СБАЛО.

- Груповата среща с д-р Мая Желева
- лекар по физикална и рехабилитацион-
на медицина на тема: “Ролята и значени-
ето на рехабилитацията за профилакти-
ката и лечението на усложненията след
активно лечение при рак на гърдата” ще
се състои на 30.10.2014 г. от 10,30 ч. в
аулата на СБАЛО.

Безплатни ортопедични прегледи
за деца от 1 до 8 клас

Инициативата е на пред-
седателя на Института за се-
мейна политика Христина
Христова, министър на тру-
да и социалната политика
през 2003-2005 г., и се про-
вежда в партньорство с ор-
топедичната болница. Сред-
ствата за кампанията бяха
частично набрани от про-
дажба на картини на специ-

ална изложба на Кеазим
Исинов през юни т.г.

Изследвания показват, че
60% от децата в училищна
възраст имат проблем с кост-
но-мускулната система, а поч-
ти 13% от децата на възраст
между 7 и 9 г. страдат от
гръбначни изкривявания, кои-
то по-късно оказват влияние
на здравния им статус.
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Леля Станка се издокара и тръгна към кварталния клуб на БСП. Беше
привечер. Тя доближи до широката му витрина и се спря смутена. “Олеле,

тук са проникнали крадци! Какво ли търсят! Трябва да съобщя
в полицията!”

Тя си извади джиесема и зашепна на дежурния:
- Елате веднага на улица “Кокиче” 3. В клуба са влезли трима

млади мъже! Явно искат да задигнат техническите средства!
- Идваме! - отговориха й.
Току зад гърба й се пръкна Стоян, който завеждаше клуба.
- Бързо! - дръпна го леля Станка. - Влезли са крадци!
- Кои?

- Виж онези тримата младоци.
Стоян леко се засмя:

- Това не са крадци.
- А какви?
- Започнахме да привличаме млади хора в нашите редици, Станке. Тези

момчета и снощи бяха тук... Нужно е обновление.
Леля Станка не вярваше на очите си. Прекръсти се, пък каза:
- Я ме ощипи! Не сънувам ли?

ÑÚÍ Â ÊËÓÁÀ
Тодорка ВЪЛЧЕВА

КАКВО КАЗАХ НА R.
КАКВО КАЗАХ НА R.

На моя колега и приятел R. му от-
краднаха колелото. Най-обикновено ко-
лело – велосипед. Той ми се обади по
телефона много разстроен:

- Може ли такова нещо бе, Мите?
Да ми бяха откраднали джипа, нямаше
да ме е толкова яд, как можаха да ми
посегнат на колелото?!

Трябва да поясня, че моят колега и
приятел R. няма джип, но има чувство
за хумор, което го спасява в тежки мо-
менти, а моментът, когато разбереш,
когато осъзнаеш, че не само нямаш
джип, но и колело вече нямаш, опреде-

Димитър БЕЖАНСКИ
лено е тежък момент.

Впрочем онзи, който има джип, и да
му го откраднат, той не се коси много-
много. Първо – защото джипът му е за-
страхован, и второ – защото може вед-
нага да си купи друг джип. При приятеля
ми R. ситуацията е коренно различна –
колелото му не е било застраховано
против кражба, а за да си купи ново,
трябва да заделя от заплатата си поне
половин година. С други думи – тук е
валидна (макар и с обратен знак) еван-
гелската притча за бедната вдовица,
която дарила на храма две лепти и Иисус
тогава рекъл на учениците Си: „Истина
ви казвам, тая бедна вдовица пусна

повече от всичките, които пускат в съкро-
вищницата; защото те всички пускат от
излишъка си, а тя от немотията си пусна
всичко що имаше, целия си имот.“ Ина-
че казано – изродите, които са свили
колелото на R., всъщност са го обрали
до шушка! Както и изродите, които са
задигнали единствените три кокошки на
баба Ленка от пернишкото село Вискяр!
И нея са я обрали до шушка!

Тук, разбира се, можем да по-
разсъждаваме върху това колко лоши
сме станали ние, хората, колко сме
затънали в тресавището на бездушие-
то, колко сме се озверили и обезчове-
чили, макар че и зверовете много чес-
то са по-човечни от нас и колко нищо
добро не ни чака, след като сме стана-
ли такива уродливи изчадия. Да, но моят
колега и приятел R., на когото открад-

наха колелото, ми се обади по телефо-
на, не за да слуша банални истини. При
подобна ситуация човек очаква да чуе
за свое успокоение нещо ведро, нещо
позитивно, както обичаше да казва
един наш бивш премиер и още по-бивш
цар. Ето защо казах на R.:

- О, я не се ядосвай! Преди шейсет
и шест години италианският режисьор
Виторио де Сика направи един от най-
добрите си филми – „Крадци на велоси-
педи“. И виж днеска Италия каква
цъфтяща държава е! Може пък след
шейсет и шест години и България да
стане такава, щом сега у нас се крадат
колелета!

При тия мои успокоителни думи при-
ятелят ми R. весело се разсмя:

- Е, да де! Аз съм на четирийсет,
имам време да чакам!

ЩЕ ДОЧАКАМЕ ЛИ
ПОТОКА?

Людмил  АСЕНОВ

Трайко ПОПОВ
ВСЕ ПО-ТОПЛА СТАВА ВРЪЗКАТА

МЕЖДУ ТРУДА И КАПИТАЛА

Добре дошли в квартал “Ди-
намичен”, уважаеми любители
на силните емоции и екстрем-
ните преживявания. Попадна-
ли сте на точното място. Няма
да съжалявате. И така – ето,
паднал е вечерният мрак –
времето, в което тук е най-ин-
тересно. Вие минавате пред
блок 981-ви, който е непо-
средствено до блок 111-и.
Дори подредбата на блокове-
те тук е необичайна. Като
всичко останало. На това мяс-
то обикновено действа банда...
пардон, екипът на “Златари-
те”. Спокойно, уважаеми посе-
тители на квартал “Динами-
чен”. Членовете на екипа имат
интерес единствено към ваши-
те бижута и към нищо друго.
Е, те са добри професионали-
сти и не бива да ги гледате
лошо или, недай Боже, да им
се съпротивлявате. За ваше ус-
покоение ще кажа, че момче-
тата отдавна ви освобождават
от всичко златно по вас съвсем
професионално. Няма късане
на уши при отнемане на оби-
ци, няма удушване при усвоя-
ване на вашето синджирче.
Екипът е снабден със специ-
ални ножици за рязане на
злато. И за ваше удобство вие
се разделяте със златото си
(този проклет метал, който
само зло ви носи) съвсем без-
болезнено. Цивилизовано, бих
казал! Минавате нататък. Точ-
но в пространството между
блокове 541-ви и 658-и дейст-
ва бригадата на “Финансисти-
те”. Те ще ви посрещнат при-
ветливо и ще обявят претен-
ции единствено към вашите
пари. Ах, тези пари, тези пари,
колко злини са донесли на чо-
вечеството! Та “Финансистите”
първо меко и благо ще ви ги
поискат да си ги дадете доб-
роволно. Е, ако не сте от ще-
дрите, може да получите пре-
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Петър ПОПОВ

вантивно кроше или вразумя-
ващ шамар. Все пак момчета-
та не обичат лоши обноски
към тях и проява на инат от
ваша страна. Не ги принужда-
вайте да използват нецивили-
зовани номера, като да ви
праснат един винкел в глава-
та. Все пак парите не са най-
важното нещо на този свят,
нали!? Любовта е над всичко,
да ви припомня. И така, леко и
непринудено вие стигате до
края на квартал “Динамичен”.
Тук, около блок 789-и, работи
екипът на “Любовниците”. Ин-
формацията е за вас, уважае-
ми дами. Любовниците ще ви
пожелаят малко по-нехарак-
терно и нестандартно, без да
се интересуват от ЕГН-то ви...
Толерантност и никакви възра-
стови ограничения. Може да
питате баба Недялка, която
скоро бе решила да посети
внуците си тук и попадна точ-
но на “Любовниците”. Припом-
ни си за младините, милата...
Те са избрали вас, защото са
ви харесали. Друго си е, кога-
то ви хареса още някой освен
съпруга ви на този свят.
Всъщност “Любовниците” са
едни сексуални спомощество-
ватели. В този тъп и скучен
живот те искат и на вас, макар
и за малко, да ви е добре,
скъпи дами. Омръзнал ви е
сексът с традиционния парт-
ньор. Е момчетата ви предла-
гат разнообразие. Най-добре
е да не се дърпате много, за-
щото те ви мислят само доб-
рото. Въпрос на възпитание е
след процедурата в някой
близък храст дали ще им бла-
годарите все пак.

И така, аз бях вашият гид в
квартал “Динамичен”. Той за-
сега е един в града, но, уверя-
вам ви, много скоро ще пре-
расне във верига. Благодаря
за вниманието...
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КАЖИ!

“Бедността не е порок” -

истина неостаряла.

Но от ценовия шок

що народ е в шоковата зала!

В РОДНАТА

ГОРА

Ревнаха топори:

дан, дан...

Ехо отговори:

зян, зян....

НА МАГИСТРАЛАТА

Гола Гана -

за сто гологана.

Иван ОШАНСКИ
НА ГЕНЕРАЛА НАШ

Не се завърна на “бял кон” -

долетя със... син балон!
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Знаете ли, че:
Който не гласува, не трябва да яде!

☺
В чудния свят на блондинките:
Какво си мисли блондинка, като види

салата “Айсберг”?
- Как е възможно това да потопи “Ти-

таник”...
☺

Майката на Иванчо влиза в стаята му
и го пита:

- Кой изпи тази бутилка водка?
Иванчо:
- Торбалан.
Глас зад леглото:
- Не лъжи!

☺
Казах на мъжа ми, че искам да бъда

най-добрият му приятел. Тогава той си
отвори бутилка бира и започна да ми
разказва колко е отегчен от семейния
живот.

☺
- Слушай, Холмс, някой крещи за по-

мощ. Може да излезем и да видим какво
става!

- Защо, Уотсън? Ще научим всичко от
утрешните вестници.

☺
Знаете ли, че:
Гражданите, които не умират преди

60-годишна възраст, участват в заговор
за подкопаване устойчивостта на пенси-
онната ни система.

☺
- Кое е най-безмилостното и внезапно

нещо на Земята?
- Понеделник.

☺
Как чичото на Бойко Борисов му е

викал като малък?
- Чичковото червенотиквениче.

☺
- Вчера си купих от вашия магазин

един стол и днес столът се счупи!
- А вие какво сте правили с него? Да

не сте му сядали отгоре?
☺

Малко щъркелче пита майка си:
- Мамо, аз как съм се появил?
Мама щъркел отговаря:
- Няма да повярваш, но щъркелът те

донесе...
☺

В чудния свят на демокрацията:
На ъгъла седи просяк с измачкана

шапка в ръка. Покрай него минава еле-
гантно облечен човек. Като вижда прося-
ка, той се спира.

- Здравей, колега - казва му той. -
Всички ние, твоите колеги, сме във възторг
от мъжеството, с което каза право в очите
на шефа всичко, което мислиш за него!

☺
Семейство на български новобогата-

ши. Майката казва на бащата:
- Синът настоява да му купим бял

мерцедес.
- Айде сега глезотии. Какъвто цвят има,

такъв ще му купим.
☺

Пожар. Мъжът вика на жена си:
- Бързо, какво да спасяваме по-на-

пред?
Глас от гардероба:
- Изнасяйте гардероба!
Мъжът поглежда подозрително:
- Кой се обади?
- Ние, панталоните!

☺
В чудния свят на българската демо-

крация:
Въпрос: Знаете ли как е на турски

думата “еврофонд”?
Отговор: “Доган софра”.

☺
Как се казва човек, който говори мно-

го езици?
- Полиглот.
А как се казва човек, който говори само

един език?
- Американец.

☺
- Скъпи, трябва да продадем този пес.
- Защо?
- Той започва да вие всеки път, когато

започна да пея.
- Хм..., но все пак ти започваш първа.

☺
Чукча се прибира след двуседмичен

изнурителен лов на елени в тундрата.
Жена му припряно се суети около него и
го пита:

- Какво? Гладен ли си? Да ти сложа
да ядеш?

- Добре!
Нахранила го.
- А сега, сигурно си жаден, искаш ли

да пиеш?
- Добре.
Напоила го.
- Уморен си, но сигурно ме искаш?
Правили любов и жената пак го пита:
- А сега какво ти се иска?
- Да си сваля ските...

☺
Лордът към своя готвач:
- Утре пристига тъщата ми - мисис

Уокридж. Ето това тук е списък на люби-
мите й блюда...

- Да, сър, ще бъде изпълнено!
- Изслушайте ме докрай! Ако вие при-

готвите дори само едно от тях, ще ви увол-
ня незабавно!

☺
- Синът ми е истинско чудо! - хвали се

един баща. - На три години е и вече знае
и да чете, да свири на пиано и да рисува.

- Моят е още по-добър - казва друг
баща.- На три седмици е, а вече знае, че

животът е скъп, заплатите - малки, данъ-
ците - високи, а атомната енергия всеки
момент може да унищожи човечеството.

- Откъде си сигурен, че знае всички
тези неща?

- Ами, непрекъснато плаче!
☺

Психиатър към пациент:
- Е, добре, разкажете всичко отнача-

ло.
Пациентът, с досада:
- Отначало... създадох земята и не-

бето...
☺

Един фотограф бил на гости. По едно
време показал свои снимки. Домакинята,
гледайки снимките:

- Колко са хубави! Определено имате
много скъп апарат!

Фотографът нищо не казал, но на сбо-
гуване казал на домакинята:

- Благодаря, вечерята беше велико-
лепна! Определено имате много скъпи
тенджери!

☺
Млада жена казва на мъжа си:
- Скъпи, изял си първата мусака,

която съм приготвила в живота си.
Утре ще направя пак. Хареса ли ти?
Кажи ми! Моля! Кажи каквото и да е!
Поне една дума! Поне дай признак

на живот!
☺

Как се нарича човек в обкръжение
на три мутри:

- Жертва.
- На двайсет мутри?
- Банкер.
- На петдесет мутри?
- Главатар.
- На двеста мутри?
- Надзирател...

☺
В спортен магазин:
- Имате ли парашути?
- Да!
- Бихте ли ми обяснили как се из-

ползват?
- Дърпате тази ръчка и парашутът

се отваря.
- А ако не се отвори?
- Тогава дърпате тази ръчка и се

отваря запасният.
- А ако и той не се отвори?
- Тогава го донасяте в магазина и

ви го сменяме.
☺

Син чува, че към стаята се прибли-
жава майка му. Бързо хвърля цигара-
та, пръска с освежителя за въздух и
когато влиза майка му, казва:

- Мамо, не съм пушил! Честна дума!
Майката, отегчена:
- Сине, пий, пуши, води си приятел-

ки вкъщи, даже доведи някоя да живее
тук! Само си намери жена, все пак си
на 42!

☺
Седейки на задната седалка на так-

си, монахиня забелязала, че шофьорът
я гледа.

- Не искам да те нараня - казал той.
- Но винаги съм искал да целуна мона-
хиня.

- Ами добре - отвърнала монахиня-
та. - Но само ако си католик и си раз-
веден.

Шофьорът казва, че никога не се е
женил и е католик. Тогава монахинята
го целунала дълго и страстно по уст-
ните. Мъжът изпаднал във възторг, но
след малко започнал да плаче.

- Какво се е случило? - попитала
монахинята.

- Съжалявам, сестро, но съгрешил.
Излъгах те: аз съм женен, а освен това
съм и евреин.

Монахинята отговорила:
- Всичко е наред! Моето име е Стра-

хил и отивам на парти в “Спартакус”.
☺

Малки хитрини:

Как прилично да наречеш някого
“бастун”?

- Като му се усмихнеш и кажеш:
“Благодаря за подкрепата.”

☺
- Вие, мъжете, не знаете какво иска

една жена!
- А вие, жените, знаете ли какво иска

един мъж?
- Разбира се!
- Тогава защо не го правите?

☺
- Иванов, за съжаление не можем

да ти увеличим заплатата!
- Но аз не искам да ми я увеличава-

те. Просто ми давайте повече пари!
☺

Понеделник сутринта. Началникът
пита:

- Очите ти са адски червени! Напи
ли се снощи?

- Не! Плаках, защото не съм на ра-
бота!

☺
- Иванчо, защо дрехите ти са на

пода?
- Гравитация, мамо.

☺
Спортен живот:
Най-накрая намерих подходяща

фитнес зала. Когато си изкарвах месеч-
на карта, инструкторът ме попита в кой
салон искам да тренирам: за пушачи
или непушачи...

☺
- Тати, искам голяма Барби.
- И аз, миличка, ама майка ти не

дава...
☺

Късно вечерта операторката на
спешни случаи 112 вдигнала слушал-
ката след позвъняване, но последвало
мълчание. Като се опасявала за най-
лошото, жената звъннала на изписания
номер. Обадило се малко момиченце,
което отговорило шепнешком.

Момиченцето: (едва доловимо) Ало?
Операторът: Здравей, момиченце. Ти

ли позвъня на 112?
Момиченцето: (едва доловимо) Не!
Операторът: Добре тогава, майка ти

в къщи ли е?
Момиченцето: (едва доловимо) Да.
Операторът: Мога ли да говоря с

нея?
Момиченцето: (едва доловимо) Не.
Операторът: Защо не?
Момиченцето: (едва доловимо) За-

щото е заета!
Операторът: О, добре. Баща ти в

къщи ли е?
Момиченцето: (едва доловимо) Да.
Операторът: Добре, мога ли да раз-

говарям с него?
Момиченцето: (едва доловимо) Не.
Операторът: Защо, за Бога, да не

мога?
Момиченцето: (едва доловимо) За-

щото и той е зает!
Операторът: О, Боже! Какво прави?
Момиченцето: (едва доловимо) Го-

вори с полицията.
Операторът: Значи там има поли-

ция?
Момиченцето: (едва доловимо) Да.
Операторът: Мога ли да говоря с ня-

кой от полицаите?
Момиченцето: (едва доловимо) Не!
Операторът: Защо не?
Момиченцето: (едва доловимо) За-

щото те наистина са заети.
Операторът: Добре, а какво прави

майка ти?
Момиченцето: (едва доловимо) Го-

вори с пожарникарите.
Операторът: Тогава мога ли да гово-

ря с някой от тях?
Момиченцето: (едва доловимо) Не.
Операторът: Добре, за Бога, защо?
Момиченцето: (едва доловимо) За-

щото и те също са заети.
Операторът: С какво толкова са за-

ети всички хора във вашата къща?
Момиченцето: (едва доловимо)

Търсят ме...
☺

- Сине, ставай! Време е за работа!
- И колко стана вече?
- Тридесет и пет години, мързел

такъв!
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Борис ДАНКОВ

Îò ðåäàêòîðà

В часови седмичник изле-
зе “сензационна” публика-
ция, която настойчиво вну-
шава, че едва ли не “прокля-
тието на Яворов” е споле-
тяло Великия зидар - масо-
на Валери Митков, собстве-
ник на злощастния завод
“Миджур” в Горни Лом. При-
чината за това било... ло-
шото стопанисване на
къщата-музей “П.К.Яворов”
в столицата от масоните.
Въпросното проклятие дори
било провидяно от проф.
Михаил Неделчев, който
почти потвърждава това в
разговор с автора на “сен-
зацията”.

Както е известно, през
2009 г. сградата на ембле-
матичния музей бе закупе-
на от Великата ложа чрез
нейния тогавашен шеф Во-
лодя Лозанов с намерение-
то на неговото място да
бъде създаден... Храм на
масоните. Покупката е на-
правена срещу 600 000 евро,
броени на бившия фонд “Еку-
ест”, взети като заем от
кредитната къща “Хърсев &
Ко”. Активи, които във
въпросната къща се подви-
зават като... “публично на-

брани средства”. Следва
поредица от финансови и
юридически машинации на
Вл. Лозанов, в резултат на
които сградата се оказва
“апетитна хапка” за
пръкналото се ЕООД “Дом
Яворов”, поставило си за
цел да... преизгради (събо-
ри!) зданието, като на него-
во място да бъде постро-
ен... Храмът на масоните.
Но за да стане това, Вели-
ката ложа трябва да върне
заема на “Хърсев & Ко”. От
дарения са събрани около
900 хил. лева, които обаче
не достигат. Това поражда
“търкания” между “майсто-
рите”, докато през същото
време сградата се руши.

Ето това е “наследст-
вото” на избрания през 2013
г. за Велик зидар Валери
Митков, собственик на за-
вод “Миджур”. Така че “про-
клятието на Яворов” би
трябвало да важи не толко-
ва за него, колкото за род-
ната масонерия въобще.
Има няколко въпроса, които
обаче чакат отговор сега и
на всяка цена: Първо - кой е
разрешил тази срамна сдел-
ка с паметта и името на
големия български поет?
Второ - как и какви публич-
ни средства е управлявал (и
управлява) финансистът
Емил Хърсев? Трето - вярно
ли е, че главният архитект
на София П. Диков и кмети-
цата Й. Фандъкова също са
съпричастни с масонския
проект “Дом Яворов” ЕООД?
Ето един ребус, който може
да бъде решен от главния
прокурор, стига и той са-
мият да не е масон.

Ðåáóñ çà ïðîêóðîðè 100-годишнината от
смъртта на Пейо Яворов бе
отбелязана с паметна вечер
в мраморната зала на Руския
културно-информационен
център в столицата.

По време на вечерта акт-
рисата Йорданка Кузманова
изнесе рецитал върху фраг-
менти от излязлата неотдав-
на книга на Явора Столова
“Обречени”, посветена на го-
лемия български поет и тра-
гично загиналата нейна дъще-
ря Василия Стоилова. Баща-
та на Василия - известният
пианист акад. Атанас Куртев,
в съпровод към рецитала
изпълни музикална класика.

Журналистката Лиляна
Кънева говори за творчест-
вото и таланта на Явора
Стоилова и нейната нова
книга “Обречени”. На пръв
поглед това е лична мемоари-
стика - отбеляза тя - но
според мен книгата предста-
вя художествена летопис на
българското общество от
началото на XX век. В нея
откриваме един нов подход
към документалната белет-
ристика, оригинален литера-
турен талант - подчерта
“жената сумо”, авторка на

Внушителна литературна
вечер, посветена на хърват-
ската и българската поезия,
ще се състои на 28 октомври
от 18 часа в зала 7 на НДК.
Гости на вечерта ще бъдат
председателят на Съюза на
хърватските литератори
Божидар Петрач, писателят
Томислав-Мариян Билоснич,
Желка Ловрентич и предста-
вителят на българската
общност в Хърватия - Рашко
Иванов. От българска страна
в литературния мост ще
участват: акад. Антон Дон-
чев, Найден Вълчев, Елена
Алекова, Надежда Захариева,
Петко Братинов, Димитър
Шумналиев, Здравка Евтимо-
ва, Румен Леонидов, Алек-
сандър Томов и др.

Програмата на вечерта

Станалият “моден” през
последните години и в Бълга-
рия празник на маските Хело-
уин, привнесен от САЩ и
някои западни страни, предиз-
виква разгорещени спорове в
Русия.

Преди няколко дни членът
на Обществената палата на
Руската федерация Георгий
Фьодоров е предложил на ми-
нистъра на културата Влади-
мир Медински да бъдат забра-
нени различните прояви,
свързани с честването на
празника. По-специално той
настоява културното ведом-
ство на Русия “да повлияе на
развлекателните заведения”
да спрат да излагат “различ-
ните тикви и бутафорни
мъртъвци”. Според Фьодоров
този празник “натрапва на
руснаците съвършено чужд на
техните културни традиции
начин на живот”. Обратно - в
защита на празника се обяви-
ха културтрегери и специали-
сти, които смятат, че подоб-
ни “забрани” ще върнат руско-
то общество в “ерата на
тоталитаризма”. Тези дни
стана известна и позицията
на Министерството на кул-
турата на Русия, което от-
каза да... забрани Хелоуин. Не

ÈÇÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ

Õåëîóèí ñúáóæäà ðàçãîðåùåíè
ñïîðîâå â Ðóñèÿ

IN MEMORIAM

ÏÐÅÄÑÒÎÈ

Хелоуин по...руски
закъсня обаче да изрази своя
позиция и Руската православ-
на църква, според чиито архи-
ереи “езическият обред Хело-
уин противоречи на правосла-
вието и руската система на
образование”, като със свои-
те “вампири, демони, убийци и
маниаци” насажда насилие и
жестокост, което е в разрез
със законите на Руската фе-
дерация.

Õúðâàòñêà ëèòåðàòóðíà èíâàçèÿ â Ñîôèÿ

Божидар Петрач ще води
хърватската литературна... дружина

предвижда да се
състои голямо литера-
турно четене с учас-
тието на гостите от
Хърватия и на българ-
ските писатели и по-
ети.

Председателят на
Съюза на хърватските
литератори Божидар
Петрач е роден през
1952 г. Автор е на
поетични и белетрис-
тични книги, състави-
тел на множество ли-
тературни антологии.
Роденият през 1947 г.
Томислав-Мариян Би-
лоснич е автор на по-
вече от 70 книги с
поезия и проза, сред
които “Изповед”, “Оди-
сей”, “Октомври” и др.

Âå÷åð â ïàìåò íà Ïåéî ßâîðîâ

ÃÎÐÅÙÎ ÇÀÃËÀÂÈÅ

Явора Стоилова по време на паметната вечер
по повод 100-годишнината от смъртта на П.К.Яворов

няколко популярни белетрис-
тични книги.

По време на паметната
вечер и литературната пре-
миера бе открита и изложба

от картини на Василия Стои-
лова, включваща емблематич-
ния портрет на правуйчото
Пейо Яворов, а също така -
лични вещи и книги на поета.

Íåïóáëèêóâàíè
äîñåãà ñïîìåíè
íà Ñèìåîí Ðàäåâ

Излезе том втори
от мемоарната пореди-
ца “Лица и събития от
моето време” на Симе-
он Радев, който включ-
ва по-нататъшната
част от непубликува-
ните досега спомени
на именития българ-
ски дипломат и писа-
тел, публицист.

Така, ако в том
първи читателите
се запознаха със
събитията и лич-
ностите от поли-
тическия и култу-
рен живот през
1901 г., в този
том бележитият
мемоарист разглежда следва-

Симеон Радев

щия важен пе-
риод от наци-
оналната ни
история.  В
том 2 той се
спира върху
външната по-
литика на ка-
бинета Кон-
стантин Сто-
илов и... поми-
рението с Ру-
сия; идването
на власт на
л и б е р а л и т е ;
на личното си
участие в ма-
к е д о н с к о т о
движение в
България, пре-
стоя си в Бел-

град и своята мисия в Париж; на първите
домогвания от Румъния за заграбване на
българска Добруджа, на своята дейност
за издаване на вестник “Le mouvement
Macedonien” в Париж.

Предговорът към изданието е на Цочо Би-
лярски и Красимир Каракачанов. Художник на
корицата - Жеко Алексиев. Книгата излиза с
марката на издателство “Захарий Стоянов”.
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Разказ от Пенка ЧЕРНЕВА

Мили дядо Дико, пак сядам да ти
пиша. Защо ли? Прочетох предишно-
то си писмо и ми стана малко неудоб-
но, малко тегаво. Тръгнала съм да те
занимавам с моите влюбвания и раз-
любвания, с моите търсения на акорд
в разбиранията, на синхрон в сърдеч-
ните трептения. Ти сигурно си имаш
далеч по-големи грижи - нали голямо-
то се вижда от разстояние. Затова
целувам ръцете ти и ги оставям да
редят ноти по небесното петолиние.

Когато ми разказваше как са се
раждали безсмъртните ти хора, мар-
шове, шлагери и народни китки, ти ми
каза нещо, което не зная дали тогава
успях да предам с достатъчна сила:

- Не искам да ги бъркат с някакви
други народности - рече ти, маестро,
- затова пускам по една алена нишка
да се знае, че е българско...

В килима от звуци, по който вървим.
В завивката от звуци, с която се
загръщаме. В тъканта от звуци на
нашата човешка същност. Да има по
една алена нишка, та да се знае.

Не зная знае ли се, дядо Дико.
Затова ми е болката и затова сядам
пак да ти пиша.

Дълго време не бяхме чували име-
то ти. Дълго време бяхме приемали
твоята музика като нещо, което ни
е дадено заедно с въздуха, водата и
слънцето, като нещо, което си взема-
ме заедно с хляба, солта и виното -
просто за да живеем. Доста по-късно
научихме, че ти си я създавал за нас
именно с втъканата алена нишка.
Затова с почуда сме си казвали, като
я чуем дори за първи път: ама ние я
знаем тази музика, знаем я, откакто
съществуваме, тя си е в кръвта ни.

 Сега да ти разкажа за един слу-
чай от моето прашно детство. Мяс-
тото на действието е Петте кьоше-
та в моето родно село. Имаме си
такова място, където се събират пет
улици. На едното кьоше е моята къща,
на отсрещното е селският магазин,
по диагонал е училището и така на-
татък. Времето на действието -
когато имаше радиоточки и една
такава кацна току под покрива над
магазина. Та от тая радиоточка се
лееше цялата програма на Радио
София - кеф ти новини, кеф ти репор-
тажи, кеф ти концерти и радиоте-
атър. Веднъж свирят хора и ръченици
и ние с приятелката ми играем, та
пушек се вдига. Хорото само ни кара,
нали е в кръвта ни. Не щеш ли, зада-
ват се двама погражданени съселяни,
напълнили са чантите и бързат да се
приберат в града. Но се развеселяват
от гледката, която представляваме,
спират до нас и питат:

- Какво правите, момичета? Игра-
ете ли, играете ли?

- А, нищо не правим, само си кляка-
ме по хулицата - казва моята адашка.

И до ден днешен не мога да си

Á å ë å ò ð è ñ ò è ê àÁ å ë å ò ð è ñ ò è ê àÁ å ë å ò ð è ñ ò è ê àÁ å ë å ò ð è ñ ò è ê àÁ å ë å ò ð è ñ ò è ê à

Äî äÿäî Äèêî. Ïàê òàì.
обясня защо го каза. Впрочем мога.
Първо, не играем хоро, а си клякаме,
сякаш да клякаш като жаба е някак си
по-престижно. Второ, не къде да е, а
именно по хулицата си клякаме и ква-
каме. И това в край, в село, където
буквата Х почти не се употребява!
Там се казва оро, убаво, леб, амбар,
урка и така нататък. Отгоре на всич-
кото и Я не се употребява, освен
вместо АЗ. Как така ще клЯкаме!

Сигурно се сещаш, дядо Дико, че
сме “клякали” на някое твое хоро. И не
сме били чак толкова малки, че да не
се сети приятелката ми да се престо-
ри на каквато не е и да каже, че прави
не това, което прави. Да знаеш колко
много хора в днешно време се държат
като моята адашка едно време!

Слушам радио, а оттам някаква
чиновничка обяснява, че не знам колко
си “животински единици пашуват”.
Сигурно си мисли, милата, че звучи
адски модерно, по европейски. Прила-
гаме чуждоземни матрици, насаждаме
чужди формати. В България вече всич-
ко “се случва”. Не става, не се осъще-
ствява, не се изпълнява и прочее - а
“се случва”. Иди обяснявай разликата
между “прави се” и “случва се”. Опитай
се да докажеш, че ти не може да
случиш другиму нещо си без негово
участие. Както не може някоя друга
държава да случи благоденствието
на нашата.

Понякога си мисля, че целокупна
България кляка по хулицата. Пък някои
по-красиви и качествени направо ся-
дат по площадите.

Къде е твоята алена нишка, дядо
Дико? Срамуваме ли се от нея? Или
друг ни втълпява да се срамуваме.
Забравяме ли я? Или някой отвън ни
зомбира да я забравяме. Или направо
я късаме? Защото някой от някъде
така ни нарежда. Толкова млади хора
напускат страната - дали се сещат
в бързината и в заслепението си на
тръгване да пъхнат в куфарите с
надиплени мечти по едно Дикоилиево
хоро? Я “Дунавското”, я “Добруджан-
ското”, я “Дайчовото”, “Елениното”,
“Искърското”, “Пайдушкото”...

Вчера реших да изнеса урок по
патриотизъм на малкия си син. Пуснах
да послушаме “Я кажи ми, облаче ле
бяло”. Аз се разплаках, синът ми се
умълча. Мълча, мълча, па каза:

- Видя ли, мамо, едно време като не
е имало джиесеми и интернет, хора-
та са питали облачетата къде са им
децата.

После снизходително сложи ръка
върху моята:

- Но ти не плачи, мамо, дори да
отида много надалече, аз ще ти се
обаждам често...

Като беше още по-малък, сестра
му го ядосваше, че е Шук-шун-шупче,
не помня какво и откъде беше това,
а той гневно тропаше с краче:

- Не, българинче съм!
Утре почвам да го уча да играе

хоро. Сигурно ще се справи, защото е
много добър в хип-хопа. Българинче да
се наричаш...

Съзирам опасност обаче аз пък да
отида в другата крайност. Да почна
да пиша, както се говори в нашия
край. Нали го знаеш нашия край, дядо
Дико, беше хубав и интересен край с
многоцветни хора. Сега е североза-
паднал край с европейско признание
за водеща сиромашия. По тая причина
ти сигурно посрещаш там Горе много
народ, долетял преждевременно. По
същата причина други надиплят на-
дежди в куфарите и заминават. Не ме
разбирай погрешно, не ги виня, само
ми се ще наистина да взимат със себе
си по едно хоро с алена нишка, което
да им напомня, че има и обратен път.
А тези, които остават тук, какво
друго да правят, освен да стискат
зъби. И приказката им такава, през
стиснати зъби.

В интерес на истината, хората
от нашия край винаги са се пазели да
не говорят някак си глезено, лигаво,
превзето, блудкаво. Затова съзнател-
но са огрубявали изказа си. Твърд
говор, чудновати думи, остри състо-
яния. Тича мой съселянин при фелдше-
ра-другокраец и вика: идвай, докторе,
че Пешо се забакна! Какво значи за-
бакна? Как какво, зашлекна се. Докато
се разбере, че Пешо се е задавил. Или
задушил... И прякорите грубовати -
има Принца, но има и Клефука, и Клен-
зата, каквото и да значи това. Не
знам значението на думата, с която
баба ми се разнежваше: бабината
богалинка. И само отвреме-навреме
някой ще се изхвърли: от любов към
фразата. Един съсед, като искаше да
каже за някого, че е прост, го нари-
чаше зелена еуглена. А един братов-
чед твърдеше, че църквата ни е про-
тотип на “Александър Невски”.

Не са прави шоумените да харак-
теризират нашия край днес главно с
непрекъснатите сексуални намеци и
откровени цинизми и вулгаризми. Има
го и това, разбира се, но по-тънка и
фина е работата. А защо не вникнат
по-дълбоко в днешната му философия:
“Да съм жив веднъж да умра, ще се
родя”. Не се наемам да разкодирам това
умопомрачително словосъчетание. По
твое време можеше ли нашенец да
изрече подобен вопъл, дядо Дико?

Накрая искам да ти се извиня за
нещо, маестро. И аз, пишейки ти това
писмо, почнах силно да те придърпвам
към само един български регион. Много
си ни скъп и затова те искаме главно
за себе си. Никой не ме е упълномоща-
вал да го казвам, но си мисля, че ми-
лата регионална прегръдка пречи да
се види в цял ръст твоята фигура. А
тя е огромна. Българска! Ти беше казал
кротко на онзи сприхав началник вме-
сто да ти завижда, да извади и той
от сърцето си - ако може - поне една
мелодия, която хората да помнят и
след неговата смърт. А твоето сърце

се оказа чудодеен извор на вечна
музика. И аз мечтая да видя паметник
на Дико Илиев в сърцето на България.
Макар че би трябвало всеки българин
да те къта в специално място в ду-
шата си.

Дали е така обаче? Страх ме е от
разредения разтвор, в който се
превръщаме. Тревожи ме измененото
лице, с което тичаме към световния
океан. Гневи ме псевдото, което ни
поглъща и ни кара да клякаме по ху-
лицата.

А може би не съм права?
На пазара аха да се сблъскаме със

случаен разсеян събрат. Със сетни
сили се сещам, че е земляк, но кой?

- Здрасти! Забравил си ме, нали? -
изпреварвам го аз.

Лицето му просиява.
- Как да та забрава, като не моа

да та запомна!
Тука сме, дядо Дико! И синът ми

вече мести правото хоро. Не се къса
туй, що е алено.

ПЕНКА ЧЕРНЕВА е родена в с.
Бъркачево, Плевенско. Завършила
е журналистика в СУ “Св. Кли-
мент Охридски”. Работила е във
вестниците “Народна младеж” и
“Поглед”. Освен дългия журналис-
тически път зад гърба си и мно-
гобройните публикации в българ-
ския печат, е автор на книгите
“Тук има силна вода”, “Обичате ли
Бах”, “Невъзможна самота”, “Няма
рецепта за живот”. Член е на СБЖ
и СБП. Има три награди на СБЖ и
националната литературна награ-
да “Георги Братанов” за 2010 го-
дина. Днес предлагаме на читате-
лите разказ от най-новата й кни-
га, озаглавена “Въпреки всичко”.
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Нови стихове от
Георги Драмбозов

На тази земна участ по средата,
в най-пъстрия човешки карнавал,
превърта Хронос бързо циферблата
и всеки млад поет е вече зрял.

И уж поставя в своя стих поанта,
и с лирата антична дрънка сам,
но става “социално слаб” таланта му
и проси хонорарче, срам не срам...

А деветте от свитата са млади! -
те - вечно млади нимфи по закон,
те - вечно голи в извора Касталия,
а той - оплешивяващ Аполон.

Пегасът му - от Зевс експоприиран,
погребани - младежките мечти
и прав е Блок, дори перифразиран:
- Жизнь прошумела и ушла... почти!

Зрелият поет

Все още под Парнас така стоят нещата,
присъдя той - замислен, горд и стар...
И съкращава осем нимфи в щата,
и само с Клио пише мемоар.

...Мила Родино, ти си земен рай!...
                  (ИЗ ХИМНА НА РБЪЛГАРИЯ)

Земен рай обетован, в теб чака ме гробът,
но излизам отново на твоя площад,
търся своя Мойсей, който пак да ме води -
протестиращ до смърт, протестиращ по щат...

Изгоря ми надеждата - живата факла,
в толкоз обич народна, омраза и страст.
От сина, гурбетчията, евро не чакам,
а в земя “обетована” викам го аз.

Тук, на тази свещена земя, синко мили,
точно четвърт век вече все в кръг се въртим:
полицаи, барети, качулки, горили,
редом с тях, СИК и ВИС, МУЛТИГРУП или ТИМ.

Монополни са тук слънце, въздух и вятър,
монополен е моят несбъднат живот
и си спомням как дядо Славейков сравнява
с мърша тоз търпелив европейски народ...

Обетована земя

Аз поет съм!... Единствено мога да сторя
най-лиричен, най-прост, най-човешки обет:
пак да бъдем земя на свободните хора,
но Европа да идва при нас на гурбет!
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Йордан Радичков не само в “Барутен
буквар” и романа “Всички и никой”, а и в
новелите, събрани в книгата “Тенекиено-
то петле”, се легитимира като значите-
лен и неповторим художник. И в тези
свои творби белетристът прилага пред-
почитания от него прийом да създава
ситуации на прехода от едно житейско
състояние към друго, което му помага да
прониква по-многостранно в процесите
на съзряване на човешкото действие или
мисъл. Той и тук възприема действител-
ността като недостроена: силово поле
на конфликти, които не е необходимо да
крият непременно трагически заряд.
Несъвършените хора, убеждава ни ав-
торът, са подвластни на недостатъци,
които ги отчуждават от същността им,
въпреки че в човека, благодарение на
цивилизационното развитие, пламти “бо-
жествената искра”.

Човекът, който също е “недостоен”,
е способен да се усъвършенства и да
постига хармония, въпреки заблудите и
предразсъдъците, въпреки оскъдицата,
която нерядко има и чисто материални
проекции. Социализмът като идея би
могъл да се превърне в сила, която
възражда целостта на човека, когато
осигури истински свободи и справедли-
вост за хората, когато действа за раз-
крепостяване на вътрешния им потен-
циал. Движението на обществото от
миналото към неговото бъдеще е мъчи-
телно-драматично и противоречиво, и
заедно с това непредотвратимо. От
своя страна социалното се втъкава още
на равнище сюжет на новелата. То обо-
значава човеколюбие в променящия се
кръговрат на времето и заедно с това
качествените отлики между образите -
опит и чувствителност.

В “Горещо пладне” Радичков създава
символ на хуманистичния акт, доказвай-
ки конкретно каква степен на активиза-
ция могат да постигат ценностните
характеристики на човека в една нова
обществена ситуация. В “Привързаният
балон” фабулата се разгръща във връзка
с баражен балон от периода на Втората
световна война, който пада в затънте-
но село от родния край на писателя,
предизвиквайки истински шок в местно-
то население. Балонът подейства на ме-
стните селяни като гореща новина и
истинско изпитание: доколкото те са
подготвени за сполетялото ги събитие,
доколкото се поддават на бедняшката
си алчност и доколко успяват да осмис-
лят случилото се. На друга плоскост
белетристът изтъква сблъсъка между
народа и органите на народната власт.
В новелата “Последно лято” съдбата на
главния персонаж Иван Ефрейторов не
може да бъде обяснена извън спомена на
героя за кошмарното преследване и убий-
ството на ранения нелегален, извън “оди-
сеята” на кооперирането, извън конфлик-
тите на Ефрейторов с роднината от
града и т.н. И в “Последно лято”, и във
“Вятърът на спокойствието” изпъква
противоестественият характер на вой-
ната.

Но може би с най-конкретна социална
топография е новелата “Тенекиеното
петле”. Тя е изградена откровено като
“мемоари” със забележим паралел между
самосъзнанието на героя и идеите на
автора. Тук Радичков изследва съзрява-
нето на един младеж от петдесетте
години. И личните му преживявания. И
кълновете на любовта. И срещата с
Железничаря. С едва ли не публицистич-
на директност прозаикът изтъква нали-
чието на противоречия между съзнани-
ето, което приема живота като “прило-
жение” на идеята, и съзнанието, което
с драматизъм се натъква на трудности-
те при осъществяване на мечтите в
реалността.

Литературният
класик Йордан
Радичков
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Така Радичков афишира една от цен-
тралните теми на поколението млади
писатели от 60-те години на ХХ век,
което чрез своето творчество направи
твърде много, за да бъдат дискредити-
рани предразсъдъците на сектантското
мислене. Въпросът е в това, че белет-
ристът не изобразява “отвън” ситуаци-
ята, а я разкрива като личен, дълбоко
съдбовен проблем. Той изобразява душев-
ни мъки и колебания, напрежението меж-
ду принципността и инстинкта на чове-
ка да прави или да не прави компромиси.
А това разколебава единния статус на
монолитната личност. Прозаикът зада-
ва въпроса: има ли грехове, които могат
да бъдат опростени? Със същата убе-
деност разкрива, че за уродливостта, за
насилието, за търгашеството милост
не може да има (в други свои произведе-
ния Радичков не си позволява подобна
категоричност в изразяване на писател-
ската си позиция).

От значение е, че в “Тенекиеното
петле” Йордан Радичков съумява да раз-
шири влагания смисъл на различни нива
от разказа. По такъв начин той споява
по-убедително социалното и моралното
в представите си за естествения човек,
който живее в съюз със себе си, приро-
дата и другите, свободен, за да осмисля
своето битие и история. Както и в други
случаи, белетристът успява от най-
дребния житейски факт да почерпи по-
знание за кардинални изводи. И най-неза-
бележимият човек при Радичков е нео-
бикновен като родово предразположен
да се реализира, ако получи условия за
това. Не е случаен интересът на автора
към “обикновените” хора - досегът му с
тях е изпълнен с нотки на взаимно раз-
биране и толерантност.

Същевременно критичността у Ра-
дичков, дори и най-суровата, започва от
позицията на солидарността. В непо-
средствената реалност на разказите и
новелите му моралните категории ся-
каш се “изравняват”, бидейки звена от
непрекъсната верига. Доброто и злото,
справедливостта и несправедливостта
са неделими, те взаимно се предполагат
и като че ли притежават еднакви права.
Само в контекста на целостта авторът
си позволява да открои своето кредо.
Твърде често то е с притчов характер.

В “Горещо пладне” писателят разкри-
ва победата на човеколюбието в новите
условия на живота. Безкористието раж-
да радост, а красотата извира от же-
ста на спасителя. Спасението на едно
селско момче в новелата ражда и по-
далечни асоциации: човечеството би
могло, ако е солидарно, да избегне дикта-
та на разрухата и войните. Саможерт-
вата, твърди авторът, е дълг, но и
щастие, щом се осъзнае, че всеки отде-
лен човек е незаменим. Тогава тя има
място както в изключителни обстоятел-
ства, така и във всекидневието. По
такъв начин Радичков отново разширява
понятията: образът на майката, на
спасителя полковник, на рожбата пости-
гат конкретно и олицетворяващо значе-
ние, а внушението за красотата на ко-
лективния жест се превръща в апотеоз
на човешкото безкористие.

Интересно е, че в двете новели
“Вятърът на спокойствието” и “Послед-
но лято” прозаикът създава “двойки”
герои, които изразяват двете набеляза-
ни категории. Иван Ефрейторов безспор-
но се различава от Гръбльо. Но и двамата
са агресивни, стихийни, поривисти, мрач-
ни, подвластни на инстинктите си. Еди-
ният обаче е обременен от вината си за
“съучастие” в колективно престъпление.

Насилието го измъчва и става линия на
поведение. Ефрейторов е не само адепт
на дивите нрави, не само първична нату-
ра, не само Робинзон, който се бунтува
срещу цивилизацията. Той е спонтанно
жесток (макар че за това има и социална
мотивировка) в съпротивата си срещу
прогреса. Съзира единствено негативни-
те му качества. Ефрейторов, според ав-
тора, е трагически обречен образ: за
него не може да има изход - липсва
пространство за приложение на първо-
битния му морал и закон. Около себе си
сее тъмнина, а не светлина. Падат жерт-
ви, защото и той самият е жертва на
исторически обстоятелства...

И в двете новели има образи, които
играят ролята на контрапункт. Те са
носители на мъдростта. И двамата ге-
рои са Старци. И двамата са преживели
войната. Ужасите. Канибализма. Озверя-
ването. И двамата са проумели цената
на човека. И двамата крият познание. Те
търсят точката на равновесието.
Хвърлят мост между раждането и
смъртта в името на продължаващия
живот. Ако единият Старец живее под
кошмара на жестокостите и със спомена
за осиновеното дете, другият помни
гибелта на сенегалеца с поуката от
безсмислието на масовото изтребление.
Трагична е смъртта на Бащата на Еф-
рейторов, може би по-точно е да се
каже: нелепо кошмарна. Старецът във
“Вятърът на спокойствието” намира
пътя към Гръбльо, до него достигат
звучите на пробуждащото се разбира-
телство.

Така Радичков в две новели създава
образи, които обобщават неговото виж-
дане за съдбата на човека в преходност-
та на течащото време. Те имат допирни
точки като пътуване на писателя към
своя народ и днешната му участ, като
опит, през бездната на дълбоките про-
тиворечия на времето и героите, да се
открие поне лъч светлина.

Войната и нейното отражение в
живота на българския народ е тема,
която живо занимава Радичков. Тази
тема пронизва и “Привързаният балон”,
и “Последно лято”, и “Горещо пладне”, и
“Вятърът на спокойствието”. Радичков
разглежда войната като отрицание на
живота, като човешко падение, като
крайна и нелепа форма на насилие. Рядко
в нашата литература се е издигал на
такава висота гласът на българския
писател хуманист срещу войнолюбието,
мракобесието, масовите форми на уни-
щожение на народите.

Затова, че Радичков намира ключ към
социалната природа на войните, свиде-
телства новелата “Горещо пладне”.
Мирът се оказва най-голямото земно
благо, симфония от търсени съзвучия.
Вероятно в контекста на мира и война-
та би трябвало да се оценят словата на
Стареца: “Човекът не бива да бъде до-
карван до състоянието на животно.
Уродливите не страдат от милосърдие...
Много по-добре е човек да бъде с уродлив
крак или ръка, отколкото да бъде уродлив
неговият ум или сърцето.”

Но Радичков не може да бъде разбран
като автор и на новелите в “Тенекиено-
то петле”, ако останем глухи за негова-
та обич и пиетет към обикновеното в
живота. Авторът не обича да поставя
героите си на пиедестал. Тържествена-
та поза не му приляга. Чуждее се от
смазващите с величието си масивни
постройки. Той намира красота в делнич-
ните грижи. Разрушава външната цен-
ностна йерархия между образите, за да
ги определи според вътрешните им ка-
чества. Поезия на всекидневието, неряд-
ко с тежнение към метода на неореализ-

ма. Симптоматична в това отношение
е новелата “Неделя”, където се показват
образи и ситуации от “нашата улица”.
Писателят слепява отделните фрагмен-
ти в нарочно нарушена сюжетна орга-
низация. Но и сега баналното се съюзява
с необикновеното, а обикновената вещ
или жест ни насочват към “вечни” срещи
и стълкновения в битието.

Естествено е да изпитваме уваже-
ние пред таланта на Йордан Радичков.
Талант органичен, естествен,
закърмен със стихията на устното
творчество, което черпи сила от не-
посредствения изказ, от искреността
на неподправената изповед, от изку-
ството на анекдота, от усета за
откровен диалог с партньора в разго-
вора. Понеже Радичков в разглеждани-
те от мен новели се оттласква на
места от последователното развитие
на фабулата, той и тук разрушава
нерядко обективното лице на сюжета
и му придава по-интимни измерения.

Въпреки всичко, именно новелите,
публикувани в “Тенекиеното петле”,
най-определено, в сравнение с други
негови разказвачески прояви на беле-
трист, са изпълнени с правдивост и
земна непосредственост, с реалистич-
но изобразяване на обстановката и
образите. Неслучайно отбелязвам, че
само на отделни места авторът раз-
рушава обективното лице на сюжета,
тъй като новелите в общи линии спаз-
ват и последователността на сюжет-
ната диалектика, и насищането на
персонажите с характерни черти и
свойства, и постигането на сцепление
между жизнени наблюдения и идея,
между битие на героя и битие на
обществото.

Радичков е сладкодумен разказвач
- това неведнъж е изтъквано от на-
шата критика. Всяка дума, слог, откъс
от изречението раждат нови асоци-
ации, значения, неподозирани внуше-
ния. От тях се задвижват енергии на
въображението. Така става открива-
нето на непознати светове. Във всич-
ко това има майсторство на импро-
визатора, който сменя маските, раз-
нообразява жестовете, удивлява ни с
движенията си, с умението си да
кореспондира остроумно и свободно с
широката публика. Тук клоунът е
трагик, а трагикът е виртуоз на
пародийното изкуство.

Да, тези особености на дарование-
то са налице и в новелите от сборника
“Тенекиеното петле”. Но сега обръщам
внимание върху онзи дял от творчест-
вото на Радичков, който стои по-близо
до методологията на реалистичното
изкуство, до ангажиментите на писа-
теля с идеите на времето, в което
живеем. Имам предвид, наред със спо-
менатия сборник, така и книгата му
“Барутен буквар”, романа “Всички и
никой”, повестта “Неосветените дво-
рове”, пиесите “Опит за летене”, “Об-
раз и подобие” и др.

Колкото и днес конюнктурно да се
премълчава, факт е, че в такива свои
реализации Радичков застава безус-
ловно на страната на антифашизма в
България, изобразява с видимо прекло-
нение саможертвата на персонажи от
съпротивата, от лявото национално
движение, от строителството на
социализма. Радичков е творецът раз-
казвач, който с най-безспорна художе-
ствена сила установи и доказа връзка-
та между такива негови персонажи и
интересите и съдбата на българския
народ. В този аспект сборникът “Тене-
киеното петле” тепърва ще бъде оце-
няван с критерии, освободени от днеш-
ния “постмодернистичен” прочит, по-
влиян и зависим от извън литератур-
ни съображения и институции.

Йордан Радичков

Проф. Чавдар ДОБРЕВ
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Явора СТОИЛОВА

“Кой знае дали тя (Мина)
съществува в реалността, за-
щото в тоя миг аз не мога да
си представя нищо друго ос-
вен един поглед” - пише Яво-
ров във философско-поетиче-
ския си дневник след смъртта
й.

В живота Мина Тодорова
е по-скоро белязана от бо-
лестта си, отколкото краси-
ва - висока, призрачно слаба,
леко прегърбена. Тежките й
коси, събрани в плитки, офор-
мят тъмен венец около чело-
то. Очите й горят трескаво
върху восъчно-бледото лице.
Облича се съвсем скромно - с
бархетни блузи и широки
поли, прикриващи подутия
от болестта корем. Носи
груби, дори разкривени обув-
ки, в които може би се чув-
стват по-комфортно нозете
й, обречени да окуцеят пора-
ди вроден дефект. “Когато я
гледах, аз виждах само ней-
ните очи, в чийто поглед се
топеше погледът ми...” - при-
знава сам пред себе си Яво-
ров. Момичето с двете хуба-
ви очи е сякаш частица от
душата му и той я е носил
в себе си през дълги години
очакване. Тя вече му се е
явявала в образа на едно
македонско момиче във влака
през 1904 г. - две години пре-
ди да я срещне в собствения
й образ: “Челото й, мраморен
къс между черните линии на
коси и тънки вежди, сияе в
почти детинска яснота, жи-
вот и страсти не са турили
още никакъв белег върху
него.” И Яворов отбелязва в
пътния си бележник заглави-
ето: “Две хубави очи” - на-
вярно идея за стих.

“В даден момент две очи,
два въглена се залепят на
душата ти и парят или
замръзват, или ако бяха две
звезди, ти правят светло на
душата” - споделя поетът с
Михаил Арнаудов жестоката
спрямо музите истина за
вдъхновението си. В поезия-
та си Яворов сякаш изолира
материята на очите - “музи-
ка-лъчи”, от земната мате-
рия на тялото - “аз никога не
те пожелах като жена”. И все
пак двете хубави очи, поглед-
нали в душата на поета, не
се превръщат в стих, докато
не намират истинското лице,
в което да се превъплътят,
макар и само “през утрен сън”.
Мина, която поетът открива
в съня на нейните 16 години,
е донякъде образ на самата
му поезия, превърната в мо-
литва за спасение: “Винаги
като те видя, мое щастие” -
пише Яворов до Мина - аз
чувствам желание да се моля
като един грешник, който не
очаква изкупление за своите
грехове. Аз бих желал да не
съществуваше моето минало
до вчерашния си ден, когато
те съзерцавах като една ико-
на и когато те слушах като
една небесна песен.”

При Яворов всяка молитва
звучи някак греховно, защото
нарушава позволените грани-
ци между земното и божест-
веното. Молитвата към Мина
е молитва на човек, видял
умъртвени идеалите си след
разгрома на Илинденско-Пре-
ображенското въстание. Той
вече е отправил своето про-
клятие към Бога със самочув-
ствието на ренесансова лич-
ност, осъзнала мястото си
във Вселената. Но този нов
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Пейо Яворов

Мина Тодорова

тип човек, по собственото
му признание, е погребал по-
ета в себе си някъде из маке-
донското си минало. За да
възкреси поезията си от
отломките, той трябва да на-
мери духовна светлина в
гъстеещия мрак.

“Ако я нямаше Мина, Яво-
ров щеше да я измисли” - пише
майка ми Ганка Найденова в
книгата си “П.К. Яворов.
Пътят към драмата”. Аз бих
казала нещо повече - Яворов
всъщност я е измислил. Мина
за него е сияние, в което ясни
очертания имат само краси-
вите й източни очи и нежни-
те ръце: “Няма в София нито
една ръка, до която бих се
допрял, без да потръпна, като
че съм докоснал змия” - пише
поетът до Мина. - “И аз покри-
вам с хиляди целувки Вашата
ръчица, мило дете.”

Мина е и музика, зазвучала
в образа на цвете. “На крехка
майска роза пъпка, туй си ти.”
Но нейната съдба е предна-
чертана от поета - да отво-
ри цвят под знойните лъчи
на любовта му и да украси
неговите гърди на творец.
Тя е като онази роза, която
по-късно Яворов й изпраща,
придружена с писмо, в сана-
ториума в София. “Ако роза-
та беше паднала от ръката
ти” - пише той - “аз бих я
грабнал и отнесъл, мислейки
че е твоята душа, бих я
милвал и топлил в дланите
си, за да разцъфти.” Мина е
докосване до други светове:
“зефирен лъх от ангелско
крило”. Изгубила чертите си,
тя се разстила в звукови и
светлинни пейзажи и в не-
уловими усещания.

В абсолютната идеализа-
ция на момичето, което носи
Космоса в “две хубави очи”,
поетът губи връзка с дейст-
вителния й образ. Съществу-
ва и една друга Мина, различ-
на от поетическата си двой-
ничка - реална, страдаща и
непредвидима в реакциите си.
Тя е дъщеря на еленския чор-
баджия Юрдан Тодоров, нари-
чан от съвременниците си
некоронованият цар на град
Елена. Родът на Ю. Тодоров
владее икономически още от
турско време голяма част от
селата на Еленска околия. Дя-
дото на Мина е бил собстве-
ник на търговско-банкерска и
земеделска къща, която по-
ставя в почти феодална зави-
симост населението на цяла-
та околия. Но според Ганка
Найденова в чорбаджийския
дом в началото на века се
развива трагедия като в ро-
маните на Томас Ман: “От
силните стари дънери израс-
тват нежни, болезнено чув-
ствителни издънки, които се
увличат от изкуството и се
срамуват от солидните пра-
вила в дома си.” И тримата
братя на Мина избират про-
фесии в разрез със семейните
разбирания. Петко Тодоров
става писател - майстор на
идилиите, Христо Тодоров -
философ, а Никола Тодоров
дори мечтае да се покаже на
сцената като оперен певец.
Единствената надежда на Ю.
Тодоров остава дъщеря му
Минка. Той я е затворил зад
високите каменни зидове на
къщата си сред още по-камен-
ни родови традиции. Всичко в
живота й е програмирано. Тя
трябва да замине за Дрезден
- там, където учат момиче-
тата на най-първите хора.
Подсигурен й е порядъчен

жених, далечен роднина на се-
мейството - добър лекар -
тъкмо да се грижи за крехко-
то й здраве.

Но Мина, уж най-тихата и
най-кротката от четирите
чорбаджийски деца, се оказва
най-вироглавата. Тя се
превръща в муза на един “гол-
так”, “плебей”, “авантюрист”
според семейството й. И на

всичкото отгоре “чирпански-
ят мистификатор” дръзва да
помести в сп. “Мисъл” цикъл
от стихове “Писма” с мото -
цитат от писмо на Мина:
“Какво ще стане с нас? Аз
съм тъй млада, а Вие сте
поет.” Избухва грандиозен
скандал, който отравя любо-
вта на поета още в зароди-
ша й. Той е намерил своя оазис
в една епистоларна връзка,
в която истинската среща
между двамата е в написа-
ното, а срещите в живота
сякаш нарушават идилията.
До този момент Яворов е
носил поезията в паметта
си и тя не се е нуждаела от
хартия, за да зазвучи в ду-
шата му. Но след появата на
Мина той вече не твърди, че
“носи тетрадката в глава-
та си”, а стиховете му се
раждат върху листа като
писма до Музата.

Докато Мина е за Яворов
един полъх на ангелско кри-
ло в поезията му, тя тряб-
ва да се бори с пред-
разсъдъците на близките си
и общественото мнение.
“Обичам Ви... докога? - доко-
га! - докога?” - звучи гласът
й, затворен в писмата.

“В своето начало любовта
е винаги смутена и не мисли
по-далеко от утрешния ден -
отговаря й поетът. Когато
си отива обаче, в сляпото
предчувствие на неизбежния
край тя пита, както питате
Вие: “Обичам Ви... докога? -
докога! - докога?” Поетът не
осъзнава, че нейната съдба е
не по-малко драматична от
неговата. В живота й мъжду-
ка като свещ предчувствие
за ранна смърт. През своите
дълги, трескави нощи тя
чете Яворовата “Нощ” и меч-
тае да стане спътница на
прокълнатия поет. И Мина
като Яворов очаква бъдеща-
та среща, но с една основна
разлика. Той иска тя да го
спаси, а тя - да го види спа-
сен. Тяхната любов е
невъзможна тук, на земята,
защото те са може би “чада
на две враждуващи съдби”.

Средата, от която е родена
Мина, убива първо любовта,
а после и самите герои в нея.
Няколко месеца след първата
им среща към Франция, къде-
то е командирован поетът,
прииждат нейните тревож-
ни писма: “Всички тук са зле
настроени срещу Вас.” И ско-
ро след това: “Постарайте
се да ме забравите... Забра-
вете, всичко забравете...
страшен е света...” Негови-
те писма - мрачни и саркас-
тични, пътуват към сестра
му Екатерина: “Боже мой, ами
че аз съвсем не съм човек за
женене и за семеен живот.
Помисля ли за женитба, аз
чувствам любовта ми да се
превръща в една непреодо-
лима ненавист... Аз предва-
рително чувствам свобода-
та си ограничена, мечтите
си обезкрилени, гордостта
си накърнена... и в дадения
случая има един еленски род,
към който питая, не знам
защо, едно органическо от-
вращение.”

Болна от най-ранното си
детство, Мина е силно
привързана към близките си,
които неотменно се грижат
за здравето й. Яворов не пра-
ви никакъв опит да ги спече-
ли, зает да брани гордостта
си от тяхната материалност.
Нещо повече - в очерка си
“От обсерваторията до га-
рата” той ги превръща в “се-
дем люти крокодила”, затво-
рили Мина - в образа на
“скромна теменуга” през три-
надесет порти в четирина-
десетата. “Ще поразя аз се-
дем люти крокодила!” - закан-
ва се поетът. - “Ще разбия
четиринадесет тежки порти
и ще грабна модра теменуга.”
И той украсява с още два
епитета “влечуги” и “печене-
ги” роднините на Мина. Яво-
ров не се поколебава дори
директно да атакува брат й
Петко Тодоров като “хлево-
уст клюкар”, който заедно с
Антон Страшимиров обика-
лял човешкото блато и даже
слизал в него. И сякаш не му
стига всичко това, добавя с
убийствена ирония: “Аз съм
материалист. Обичам
плътта.” - думи, които спо-
ред Петко Тодоров поругава-
ли честта на Мина. След този
очерк възможността да
превърне любимата си в част
от своя живот е сведена поч-
ти до нула. Яворов се опитва
“да разгадае под маските ли-
цата”. Кои са приятелите му,

кои са враговете, какво озна-
чава за тези хора поезията
му, от която някога са се
възхищавали? Между тях и
него внезапно се разтваря
пропаст. Как се осмелява
този “чирпански плебей” да
отвлече в стиховете си мо-
миче от тяхната среда?!

В кратък “сън за щастие”
Мина намира своята четири-
листна детелина, но веднага
я изгубва в свят, в който
няма място за случайни тре-
вички. Окаляна, оплюта и ос-
мяна, поезията слиза от Пар-
наса на земята. Някога Яво-
ров е мечтаел да издигне
“храм за двама”, в който да
въведе любимата си като
муза. Но вместо това, разо-
чарован от любовта или по-
скоро от невъзможната й по-
беда, поетът отправя про-
клятие към жената, въведе-
на напразно в неговия храм.
Мина е отминала за него още
преди края си - една илюзия
сред “страсти и неволи”. Без
да разбере как, поетът я е
затворил зад собствената
си ледена стена, от която
няма изход: “Отвред ледени
стени” - пише Мина Тодорова
- “Студени тръпки минават
по морна снага. Аз искам хора.
Аз обичам хората. Аз искам
човек, на когото всецяло да
се доверя, с когото да се
смея, да живея, да умра...”

Настъпва краят на без-
крайната й вяра. Пред нея
като присъда се изправя
един леден свят, от който и
поетът няма да се спаси.

Санаториумът в Берг,
Франция, на брега на Атлан-
тическия океан. 10.07.1910 г.

Нито ред от Яворов...
Мина пише на родителите
си:

“Тази сутрин съм ужасно
уморена като убита, с мъка
местя ръцете си и отварям
очите си. Главата ме боли,
температурата ми е 38,8
градуса, да видим колко ще
бъде тая вечер? Докторът
ми е голям калпазанин. Иде
много нарядко, не искал да ме
отрупва с визити. Като дой-
де, стои само минута и поло-
вина, ако ми даде някое ле-
карство, никога не казва как
да го взема и какво да ям.”

“Отвратена от живота,
отвратена от света, отвра-
тена от себе си, отвратена
от всичко...” На брега на оке-
ана Мина седи с брат си Ни-
кола пред една пясъчна дюна
- като мисъл за гроб. Тя няма
никога да разбере, че поетът
ще броди по същия бряг след
отказа на близките й да я
види в последния й ден.

“Вълните се блъскаха и раз-
биваха в брега, вятърът
хвърляше пясък в очите и аз...

Всяка надежда бе изгубе-
на, когато аз влязох в този
град, където ти умираше...
За да се изпълни една съдба”
- ще пише той в парижкия
си дневник.

На 14 юли 1910 г. и двама-
та ще се отправят към по-
следната си среща в Руската
църква в Париж: той - безна-
деждно сам, а тя - в обяти-
ята на смъртта. В студения
гроб, под килим от цветя,
той сам ще погребе поезия-
та си - до нея.

(Откъс от новоизлязлата
книга “Обречени”)
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Тодор ЯНЧЕВ

Интимната, или по-точно любовната, лирика в
книгата “Безсрамни стихове” на Георги Ралчев (ИК
“Рал-Колобър”) не подлежи на критически апломб,
тъй като каквато и да бъде оценката, поезията му
се съпреживява от автора, който от своя страна чрез
словото пресъздава себе си и своя вътрешен свят.

Пасторалното се прелива с тънка нишка през
битието в безкрайно богатата вселена, където “по
старите каменни кръстове пеят славеи”. Метафора-
та например за кучешки плач и кучешка сълза под
луната е символ за вътрешното горене на поета и
за неговите лични усещания за света. Една изчис-
тена образност в картина с богата багра на живота
такъв, какъвто е. Идеята за любовта обаче се пре-
експонира, ако прекрачи прага на скромността, за
да постигне допустимото в интимния живот на чове-
ка (“Кариерите на любовта”, “Тихо преживяваме
златните години”, “Изповед на Дионис”, “Потърсят
ли ме нежните ти пръсти”, “Макар сърце опусто-
шил”). Поетът пише за любовта като за едно афори-
стично състояние на духа. Разголвайки истината за
телесното, той се радва на живота по свой начин,
чрез връзката с жената, която обича. С афинитета
си към нея авторът на стихосбирката идеализира
тази любов между мъжа и жената като една неиз-
бежна и безкомпромисна връзка.

Да, любовта е образ и видение в тихата здрач
на поета, властваща над чувствата, упоена от не-
стихващия огън (“Укротиха възторга ми бесен”, “Не
проклинай последната вечер”, “Омръзват в покои
нещата”). Георги Ралчев не е поет на директното
изображение в стиха. Всеки стих в тази негова кни-
га е свего рода метафоризирана картина. Според
поета например истината се губи в пространството
на непостигнатото, а изкуството на поезията е едно
повторение на модулите на живота чрез символа
на самотата. Невидимото е в пейзажа на духовното.
Поетът открива завесата за своя читател на дълбо-
ко интимните си чувства, вярващ и невярващ, дис-
кретен и прям в своите “изповеди”:

В кариерите на любовта
Загубих всичкото си време.
Счупих ръцете си
В кариерите на любовта.

Поетът Ралчев е автор със свой почерк, вглъбен
в нещата от живота, които пресъздава в стиховете
си, метафоричен и интимно съпричастен, пестелив
в строфичния изказ. Творбите му са своеобразни
видения на духа, който се “носи на крилете на по-

Какво ли би било,
ако пространството
се местеше, а време-
то се огъваше и ние
можехме да се среща-
ме със себе си таки-
ва, каквито ще бъдем
след двайсет години?
Ако бе възможно да
разговаряме лице в
лице с хората, които
сме били в миналото,
или пък да се срещнем
с хората, в които ще се
превърнем? Ако имах-
ме възможност да пого-
ворим с алтернативно-
то си “аз” от други пара-
лелни животи? Какво
щяхме да им кажем и
какво щяхме да ги попи-
таме? Как бихме се променили,
ако знаехме какво ни очаква
отвъд времето и пространството?

Героите на новата книга на
Ричард Бах “Едно” - Ричард и
Лесли, се озовават в един свят,
където оцеляването зависи от
способността да открият какво са
научили техните алтернативни
същности по пътищата, които те
самите никога не са извървели.

“ДЕЛИКАТНОСТ” от
Давид Фоенкинос издава
“Колибри”. Натали изгуб-
ва любимия си съпруг и
сърцето й се превръща в
крепост, в която и най-
блестящият прелъстител
не може да проникне.
Двамата са имали седем
години безоблачен брак
и тази смърт я разсипва.
Но на хоризонта изплува
деликатният Маркюс,
неин колега. Един ден,
докато копнее да възкре-
си миналото, пленителна-
та французойка целува Маркюс просто ей
така. Сега той не може да мисли за друго,
освен за Натали, и ще се опита да спечели
сърцето й. Въз основа на книгата е създаден
филм с Одри Тоту в главната роля. Виталност,
лекота, щипка сюрреализъм и свежо чувство
за хумор - това са кодовете към творчеството
на Давид Фоенкинос. Често си прави гаргара
с един или друг жанр, включително с трилъ-
рите, смята критиката.

“ПЕПЕЛЯШКИТЕ” от
Кристина Улсон, издаден
у нас от “Ентусиаст”, из-
следва най-тъмните стра-
ни на човека. Авторката
насочва вниманието на
читателя към психология-
та на насилието. Впуска
се в тежкия свят на
престъпленията с история
за мъж, твърдо решен же-
стоко да отмъсти на няко-
га съгрешили майки чрез
техните невинни деца.
Следователите бързо
разбират, че си имат работа с психопат, чи-
ито мотиви са толкова неясни, колкото са
ужасни и методите му. “Пепеляшките” е за-
владяващ криминален роман. Като експерт по
борба с тероризма в ОССЕ във Виена Крис-
тина Улсон използва професионалните си
познания, за да засили ефекта на този блес-
тящ дебют. Създава вълнуваща сюжетна ли-
ния, наситена с обрати, в която преплита
редица съдби, минало и настояще.

“КРАТЪК МИГ НА ЩА-
СТИЕ” от Соня Хайс е де-
бютният сборник на мла-
дата немска авторка.
Включва десет кратки
разказа за млади жени,
които нямат свое семей-
ство и непрекъснато
търсят щастието, но то все
им бяга. Те са откровени,
устати, без задръжки,
пътуват до Канада, Пана-
ма, въртят любовни афе-
ри, имат връзки, мечти,
дори деца, родители, кои-
то им желаят само доброто. Но доброто поня-
кога е непоносимо: раздялата е твърде жесто-
ка, гостуването - прекалено дълго, любовта -
твърде кратка. В търсене на това, което ще ни
направи най-щастливи. Това е книга за мла-
дежта, чийто най-голям проблем е, че няма
никакви проблеми. Изтънчен портрет на поко-
лението, пише в. “Ди цайт”. Соня Хайс е роде-
на през 1976 г. в Мюнхен. Живее с дъщеря си
и приятеля си в Берлин. Издава “Сиела”.

“ИЗКУСТВОТО ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕ-
ТО” от Клавдий Гален из-
дава “Изток-Запад”. Трак-
татът е обобщение на иде-
ите за здравето като про-
цес, търпящ постоянни
промени, както и какво
трябва да се прави, за да
се радваме на отлично
здраве. Основно изисква-
не е умереността във вся-
ко действие. Хората са
различни, както е разли-
чен начинът им на живот,
следователно не е
възможно да съществуват еднакви предписа-
ния за всички, категоричен е Гален. Разгледа-
ни са и причините за умората и нейните симп-
томи. Представени са полезни упражнения.
Римският лекар съветва как да бъдат подбрани
подходяща диета и начин на живот. Българско-
то издание е в превод от латински език, дело
на Ирена Станкова. Консултант по сверката със
старогръцкия оригинал е Иван Христов.

рив красив”. В строфите му “свирят смоци”, “пеят
славеи” и “прилепи почват щастливо/ хоро на раз-
дяла с деня”. Прилепът тук е образ, символ на за-
гадъчното и неслучайно той е един повтарящ се
рефрен, символизиращ в съзнанието на поета чо-
вешкия порив за разгадаване на неразгаданото в
мрака на бездънната пещера, наречена още по-
езия:

Не разбирам живота ти, прилеп,
И се питам в съня си проклет
Тъмна тайна ли някаква криеш
Или просто си нощен поет.

        (“Тих живот през нощите понесен”)

Георги Ралчев гледа реалното в живота и го
пресъздава в стиховете си като поет и като човек.
Той вярва в любовта, но без излишните илюзии.
Духът на човека винаги търси и намира съвършен-
ство в тайните неща, които будят любопитството му
към действителността, което е сякаш в самото изме-
рение на живата материя на този свят. Временното
в земния ни живот е подвластно на нищото! Духов-
ното обаче остава във вечността. Ето защо стре-
межът за самооткриване сякаш е генетично зало-
жен в човека, независимо от съдбата, която му е
отредена.

Поетът Георги Ралчев се доказва като автор,
който има свой стил и мироглед, неподражаващ на
каквато и да е друга поезия.

Изказът му е камерен в стилово отношение,
еднакво земен и възвишен, но умело вникващ в
пространството на човешкия дух, който безспорно в
една или друга форма се определя от времето, в
което живеем, и от света на противопоставяне на
реалното и въображението, на материалното и ду-
ховното, на креативното и разрушителното в чо-
вешката природа, над която обаче винаги е имала
власт любовта “като образ и като видение”.

Ëþáîâòà êàòî
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Поетът Георги Ралчев се
доказва като автор, който
има свой стил и мироглед,
неподражаващ на каквато
и да е друга поезия

Роман

Лесният живот не ни научава на нищо
Където въображение-
то и страхът са сред-
ствата за спасяване-
то и унищожаването
на световете. Защо-
то ние сами пораж-
даме заобикалящия
ни свят. Как можем
да се разкайваме за
живот, който сами
сме си създали?
Кого другиго, освен
себе си, да прокли-
наме или да благо-
славяме? Кой, ос-
вен нас самите,
може да променя
живота ни всеки
път, когато поже-
лаем!

Книгата на Ричард Бах, изда-
ние на ИК “Хермес”, е за избори-
те, които правим, за възможнос-
тите, на които обръщаме гръб. И
за равносметката.

Ричард Бах е пряк потомък на
великия композитор Йохан Себа-
стиан Бах. Роден е през 1936 г. в
Оук парк, Илинойс, и завършва
Калифорнийския университет. От
1956 до 1962 г. служи в амери-
канската авиация и приключва

службата си с чин капитан от Во-
енновъздушните сили. Летенето
и писането са неговата истинска
страст. Славата го застига през
1970 г., когато излиза фантастич-
ната повест притча “Джонатан
Ливингстън Чайката”, станала
международен бестселър и кул-
това книга за цяло поколение.
Следват “Илюзии”, “Едно”, “Мост
през вечността”, “Живот под хип-
ноза”, които затвърждават него-
вата популярност и го нареждат
сред най-известните писатели на
XX век. Книгите му са отражение
на неговата философия, че види-
мите физически ограничения и
смъртта са просто привидности.

Както всяка книга на Ричард
Бах, и тази може да се нарече
роман само условно. Тя е много
повече от това. Биография? Фан-
тастика? Метафизика? Фикция?
Документален разказ? Книга за
самопомощ? Философия? При
Бах тези възможности умишлено
са неограничени... Той вплита в
романа прекрасни моменти на
описателна проза, както и мно-
жество философски идеи, които
предизвикват размисъл у всеки-
го, отбелязва “Паблишърс уикли”.
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билейна изложба представя
пред софийската публика
творчеството на двама при-
ятели и състуденти от Худо-
жествената академия “Иля

Творби на Марко Бехар
и Йордан Гаврилов
показва СБХ

Творба на Йордан Гаврилов

Страницата подготви
Надежда УШЕВА
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Творба на Марко Бехар

Репин” в Ленинград (сега Санкт Петер-
бург) - Марко Бехар (1914-1973) - гра-
фик, карикатурист, живописец, и скулп-
тора Йордан Гаврилов, който тази го-
дина навърши 85 г.

Това е третата ретроспективна из-
ложба на Марко Бехар, в която са
представени всички творчески перио-
ди на художника - великолепните ри-
сунки от най-ранния му период (1934-
1940); експресивните сатирични гроте-
ски и политически рисунки от времето
на драматичните събития, породени от
Закона за защита на нацията и Зако-
на за защита на държавата (1940-
1944); еврейските трудови лагери и
смешно-страшните рисунки от живия
живот на хората, принудително отде-
лени от семействата си, за да работят
по пътищата из цяла Западна Бълга-
рия (1941-1944); живописни платна от
40-те и 50-те г. на миналия век; сту-
дентски работи от годините в Ленин-
градската художествена академия.

Съветската школа вкарва вече из-
градения самобитен художник в рамки-
те на характерния за руския соцреа-
лизъм от 50-те г. - сух, академичен,
унифициран стил. Следват години на
упорита работа, за да възвърне своята
индивидуалност, стил и изразни сред-
ства. От този период са представени
част от литографските серии “Партизан-
ски дневник” и серия “Минало”; елегант-
ни актови рисунки с молив, туш, аква-
рел и част от знаковите сатирични цик-
ли “Там горе” и “Имат думата”. През тези
години художникът отдава време, сили
и енергия за развитието на СБХ като
творческа организация.

Бехар участва в много общи худо-
жествени и карикатурни изложби в

Швейцария, Бразилия, Италия, Мекси-
ко, Япония, Швеция, в страните от Из-
точна Европа.

Гаврилов създава бронзови и камен-
ни пластики на общочовешки и вечни
теми като “Майка” в Добрич; “Покруса”,
ХГ-Благоевград; “Слънце”, София и До-
брич; “Бряг”, Варна; “Край морето”, Бал-

чик; “Мечтател”, София; Йовковата ге-
роиня Албена, дарена на Литературния
музей “Й. Йовков” в Добрич.

Изложбата продължава до 4 ноем-
ври в галерията на СБХ, ул. “Шипка” 6,

етаж III, научи ДУМА от Съюза на
българските художници.

Столичната галерия “Лик” пред-
ставя за четвърти път художника
Сашо Костов, този път с ретроспек-
тивна изложба по повод 60-годиш-
ния му юбилей. Изложбата
продължава до 4 ноември в салона
на ул. “Лайош Кошут” 37.

 Костов е роден в Белоградчик,
но творческият му път започва в Русе.
Член е на Съюза на художниците в
България и “Lions club” - София. Ав-
торът има в своята биография пове-
че от 30 изложби в България, 11 в
Люксембург и много общи. Негови
творби са притежание на частни ко-
лекции в Белгия, Холандия, Турция,
Япония, Южна Корея, Германия.

Показаните творби са от послед-
ните 20 години. В непрекъснатите

След близо
четвърт век имаме
честта да “върнем”
Ада Митрани на
българската публи-
ка. Изложбата в га-
лерия “Арте” има
ретроспективен ха-
рактер, включва ри-
сунки и графики на
Ада, преди да зами-
не за Америка, как-
то и съвсем нови,
непоказвани рисун-
ки от последните
години, съобщават
от галерия “Арте”
(ул. “Г.С. Раковски”
183А), където е под-
редена изложбата
до 29 октомври.

“Вече не знам
дали Ада Митрани е
била в България,
или това беше ня-
какъв красив сън, в
който реалното и
иреалното живееха
м а т е р и а л и з и р а н и
чрез изящна и
изтънчена рисунка,
която разпределяше
мистериите в едно
странно графично
пространство!?” - по-
сочва Светлин Русев.

“Дали е била
будна, когато се е
докосвала до тази
съвършена форма,
или в съня си е по-
стигнала онзи свят

Свят, изтъкан от цвят,
ритъм и светлина

си експерименти Сашо Костов уме-
ло използва модерната и експресив-
на живописна гама. Точно намере-
ните цветови нюанси във всяка твор-
ба придават неповторимост на изо-
бражението с особена чувствител-
ност и широк творчески диапазон.

“Светът е разбран от художника
като израз на цвят, ритъм и светли-
на. А ритъмът, сам за себе си, е
подчинен само на принципите на
твореца, на този, който си позволя-
ва да нагъва непредвидимо терени-
те, да извива маниерно стъблата на
дърветата, да издува и свива конст-
рукцията на къщите и обектите, така,
както ги вижда собствената му фан-
тазия” - отбелязва проф. Аксиния
Джурова.

Непоказвани рисунки
на Ада Митрани

отвъд нас, в който
всичко - и природа-
та, и хората, добро-
то и злото, светли-
ната и мрака, са за-
едно - не знам!?

Но фактът,  че
прави изложба в
България след пове-
че от четвърт век и
заедно с познатите
графики виждаме и
една непозната Ада
Митрани, при която

графичните знаци
изпращат послания,
достъпни само с
езика на времето,
вече е доказателст-
во, че Ада е била
тук, между нас...” -
допълва Русев.

“Ада Митрани
режисира рисунките
си, като създава
нови закони, опи-
райки се на своя
опит. Спонтанна и

вярна на своята
представа за съвре-
менност, Ада зако-
нодателно изразява
естетиката на днеш-
ния ден. Невидими-
ят диалог, в който
рисунките ни въвли-
чат, ни прави съпри-
частни към експери-
менталните търсе-
ния на художничка-
та” - отбелязва Гре-
ди Асса.

Юбилейна изложба
на двама приятели
Юбилейна изложба
на двама приятели
Юбилейна изложба
на двама приятели
Юбилейна изложба
на двама приятели
Юбилейна изложба
на двама приятели
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ветовноизвестната оперна при-
ма Шила Кристиано, носителка
на най-престижните награди за
оперно изкуство, идва за първи

Италианската оперна прима Шила Кристиано
пее за първи път у нас - в „Риголето”

Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

СССССС

Александър КруневШила Кристиано Камен Чанев

Найден Тодоров

път в България, за да участва в “Риго-
лето” от Джузепе Верди на 31 октом-
ври, от 19 ч. в зала 1 на НДК. Почита-
телите на оперното изкуство ще имат
възможността да се насладят на неве-
роятното й изпълнение редом с едни
от най-обичаните български солисти -
Александър Крунев, както и популяр-
ния далеч извън границите на страна-
та ни тенор Камен Чанев. Диригент-
ската палка ще бъде в ръцете на ма-
естро Найден Тодоров.

В разгара на изключителната си
кариера Шила Кристиано ще предста-
ви една от най-популярните си роли -
на Джилда в “Риголето” от Джузепе
Верди. В ролята на Херцога ще се
превъплъти Камен Чанев. Чанев е лау-
реат на конкурса “Йоси Бьорлинг”, Шве-
ция, изявява се на големите оперни
сцени в Европа, Азия и САЩ. Има пре-
стижни ангажименти на Виенската щат-
сопер, Арена ди Верона, Дойче опер в
Берлин, “Лицео” в Барселона, “Ла Фе-
ниче” - Венеция, и др.

Александър Крунев е един от най-
ярките представители на българска-
та оперна школа, в ролята на Риго-
лето е влизал стотици пъти. Сам я
определя като една от най-трудните
и в същото време любима роля зара-
ди силния образ, който изгражда,
драматичната сюжетна линия и
въздействието, което класическото
произведение на Верди оказва върху
зрителя.

“Риголето” е едно от т.нар. три го-
леми - най-популярните оперни про-
изведения. Джузепе Верди създава
операта по поръчка на венецианския
театър “Ла Фениче” в творчески тан-
дем с либретиста Франческо Мария
Пиаве. Разказът за трагедията на
един любящ баща и най-скъпото за
него - безкрайно влюбената му един-

ствена дъщеря, винаги е бил обичан
от публиката по света.

Любителите на оперното изкуство
ще могат да се насладят на “Риголе-
то” в зала 1 на НДК. Организатори на
събитието са “Монте мюзик” и
Държавната опера Русе. Зад творче-
ската организация на проекта заста-
ва Найден Тодоров, който освен све-
товнопризнат диригент, е директор
на ДО Русе.

Маестрото се е заел лично с под-
бора на солистите, музикантите в ор-
кестъра, хора, постановъчния екип,
като обещава на българската публи-
ка, че при подготовката на продукци-
ята ще приложи големия си опит от
световните сцени. Билетите за “Риго-
лето” се продават на цени от 20, 30,
40, 50 и 60 лв., научи ДУМА от Йоана
Иванова.
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офия квартет към
Софийската фил-
хармония е с нов
състав. Името на
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Музикантите подготвят още 7 уникални
концерта до лятото на 2015 г.

квартета винаги е било
символ на висок професи-
онализъм и качество, за-
това и този път той при-
влича най-добрите инст-
рументалисти. Стоимен
Пеев е новият примариус
на квартета. Йордан Ди-
митров (цигулка) и Любо-
мир Ников (виолончело)
са другите нови попълне-
ния. Известният класиче-
ски и джаз виолист Вален-
тин Геров е доайенът на
София квартет.

Първият концерт на
София квартет в нов
състав е на 29 октомври
от 19 ч. в камерна зала
“България” със специал-
ното участие на Ангел
Станков - цигулка, и Бо-
жидар Ноев (Австрия) -
пиано. Проф. Ангел Стан-
ков е дългогодишният
примариус на квартета, а
понастоящем негов мен-
тор. В програмата ще
бъдат изпълнени произве-
дения от Йозеф Хайдн
(струнен квартет оp. 20,
номер 5, F moll), Лудвиг
ван Бетовен (Струнен
квартет op.18, номер 4, C
moll), Ернест Шосон (Кон-
церт за цигулка, пиано и
струнен квартет, op.21, D-

Димитрис Темелис и Тацуя
Коумадзаки. Задгранич-
ната концертна дейност
на състава обхваща Евро-
па, Азия, като нееднократ-
ни са концертите в Гърция,
Македония, Сърбия, Чер-
на гора, Австрия, Франция,
Чехия и Япония.

Голямо признание
за интензивната кон-
цертна дейност и висо-
ки изпълнителски по-
стижения на София
квартет е най-високото
музикално отличие у
нас - “Кристална лира”
на Съюза на музикал-
ните и танцови дейци в
България за 2004 г .
София квартет има про-
грама с реализирани
концерти с  известни
гост-изпълнители, сред
които джаз певецът
Васил Петров, пианис-
тите Божидар Ноев и
Виктор Чучков и мн. др.

През 2011-а съставът
осъществи проекта “Под
небето София квартет”.
Всеки уикенд в продълже-
ние на месец и половина
квартетът изнасяше раз-
лична програма пред На-
родния театър в столица-
та. Проектът целеше да
покаже на широката пуб-
лика красотата на класи-
ческата музика и да на-
мали дистанцията между
нея и хората, като я изка-
ра навън, на открито,
достъпна за всички, при-
помня Надежда Герова

Dur), научи ДУМА от На-
дежда Герова.

Следващите изяви на
квартета през новия сезон
са: на 28 ноември - Япон-
ска музика (с изпълнение
на бамбукова флейта -
шикухачи), Коледен кон-
церт (датата не е уточне-
на) с популярна музика,
евъргрийни, танга, валсо-
ве, на 28 януари 2015 г. -
Хайдн - квартет “Аврора”,
Хиндемит - кв. 3, Моцарт
квартет номер 18 “Ловът”,

на 25 февруари - Моцарт
квартет 18 - “Дисонанси”,
Веберн, Бетовен кв. оp.
130, на 24 март - Шуберт
- “Розамунда”, Бетовен -
кв. оп. 74 “Арфите”, на 28
април - Дворжак, Шуман -
клавирни квинтети с уча-
стието на пианиста Димо
Димов, на 27 май - Брамс
- кв. 2, Шуман кв. номер 3,
на 24 юни - Шостакович -
кв. 11, Бородин кв. 2,
Дворжак кв. 12 - “Амери-
кански”.

“София квартет е ин-
ституция”, редовно казва
директорът на Софийска-
та филхармония, чийто
състав е квартетът. Първо-
начално създаден като
радиоквартет към БНР,
през годините в състава
му са били Васил Вълчев,
Николай Беспалов, Нико-
лай Гагов, проф. Димо
Димов, проф. Ангел Стан-
ков, Джефри Дийн и др.
София квартет е на све-
товно ниво, което се
потвърждава от много-
бройните участия в чуж-
бина, както и от дискогра-
фията на състава, издава-
на и извън граница.

София квартет се на-
ложи като водещ камерен
състав, спечелвайки при-
знанието на публиката,

медиите и критиците. Не-
говите цикли “Виенска
класика”, “Обичате ли
Брамс?”, “Към Новия свят”,
“Руска и френска музика”,
“Квартетите на Бетовен”
добиха широка популяр-
ност и квартетът е канен
на редица престижни му-
зикални форуми като Но-
вогодишния музикален
фестивал в НДК, Между-
народния фестивал на ка-
мерната музика - Пловдив,
Софийски музикални сед-
мици и много други. По-
голямата част от произве-
денията в неговия репер-
тоар са показвани по На-
ционалната телевизия и
записвани от БНР. Квар-
тетът е осъществил светов-
ни премиери на произве-
дения на Михаил Пеков,
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ного са въпроси-
те, зададени от
Иван Радоев в
пиесата “Човеко-

пиесата на известния американски
драматург Кен Лудвиг “Тенор под
наем” суматохата започва от само-
то начало. Известен италиански те-

Полин Лалова, Веселин Ранков и Пламен Великов
в сцена от спектакъла

Стефан Щерев-Чечо, Пламен Великов и Веселин Ранков
в сцена от спектакъла
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Опит за заместване или тренировка - Пламен Великов
и Веселин Ранков в сцена от спектакъла

ПРЕМИЕРА В Сатирата вземат „Тенор под наем”

Страница на Светлана ПАНЧЕВА

ВВВВВ
нор е пристигнал в Америка, за да бъде
звездата в оперно представление, но по
зла случайност нагълтва сериозно коли-
чество приспивателни и за ужас на всички
в операта спектакълът е под въпрос. Спеш-

но трябва да се намери някой, който да
спаси представлението, и проблемът е не
само кой ще изпълни ролята, но и как да
стане така, че публиката да не забележи
подмяната. Освен това се налага да се
измамят някак и тълпите почитатели, кои-
то обсаждат хотелската стая на прочутия
италиански певец.

“Тенор под наем” е първата комедия на

Кен Лудвиг, написана през 1989 г., и вед-
нага печели престижната награда “Тони”,
за която има общо девет номинации. Пре-
ведена на 20 езика и играна в над 30
страни, тази брилянтна комедия е поставе-
на на сцената на Сатиричния театър от
Венцислав Асенов, който е поверил роли-
те на Веселин Ранков, Пламен Великов,
Полин Лалова, Стефан Щерев-Чечо, Ана

Вълчанова, Петър Лъджев, Маргарита Хле-
барова и Янина Кашева. Сценографията е
последната работа на Невяна Кавалджие-
ва на сцената на театъра, музиката е на-
писал Павел Васев, вокалният педагог е
Мария Коровешова, а хореографията е
дело на Валери Кондратцев.

 Защо сме склонни да жертваме свободата си?
 Защо се прекланяме пред измислени идоли?
 Защо очакваме друг да мисли вместо нас?

МММММ

Илка Зафирова в ролята
на нямата Йота

Обитателите на старческия дом - Емил Котев, Филип Аврамов, Евгени Будинов,
Петър Калчев, Ирини Жамбонас, Василена Атанасова, Албена Михова, Светлана

Янчева, Илка Зафирова

ядката” и всички започват
със “защо?”. Също толкова
много са и въпросите, за-
дадени в постановката на
Бина Харалампиева в
Малък градски театър “Зад
канала”. На тази сцена
след близо 40 години отно-
во се питаме чрез текста
на Иван Радоев и чрез леко
осъвременения му вариант,
защо сме склонни да жерт-
ваме свободата си, защо се
прекланяме пред измисле-
ни идоли и защо очакваме
друг да мисли вместо нас.
А проблемът е, че както то-
гава, така и сега отговори-
те са същите или по-скоро
отново няма отговори.
Единствено изследването
на този проблематичен
кръг дава основание за
възраждането към нов жи-
вот на пиесата “Човекояд-
ката”. И ако тогава езопо-
вият език и наподобяване-
то на реални величия (в
ролята на другаря Топузов
Тодор Колев създава един
от ярките образи на съвре-
менната комедия) предиз-
викват скандал и предопре-
делят небивалия интерес

на зрителите, гледали по-
становката на Младен Ки-
селов в театър “София” над
400 пъти, то сега мрачният
образ на Топузов се е
превърнал в господин То-
пузов, а Христо Мутафчиев,
изпълняващ тази роля, не
е изправен пред задачата
да наподобява реални ве-
личия. Сега вече иносказа-
телността и алюзиите в “Чо-
векоядката” са станали без-
предметни, но затова пък
на преден план са изведе-
ни далеч по-сериозни про-
блеми като безпрекослов-
ното и безмозъчно подчи-
нение на силните на деня,
горестни наблюдения за
света в залеза на живота,
драматични човешки
съдби, тъжни заключения
за хода и смисъла на бити-
ето. Така в новата “Човеко-
ядка” са открити нови теми
и нови смисли.

В режисьорското вижда-
не на Бина Харалампиева
историята за обикновените
хора, живеещи в забравен
от бога старчески дом,
където един ден пристига
да живее важен господин,
се превръща в историята -
едновременно смешна и
тъжна, за това как не мо-
жеш да избягаш или да се

скриеш от жестокостта на
света, как не всяко нещас-
тие е дадено като спасе-
ние, как скритата истина
боли повече от изречената
лъжа. Разположена в две
паралелно съществуващи в
спектакъла театрални ре-
алности - скеча и драмата,
тази история определено
не е загубила много от
смисловата си стойност, ма-
кар на места забавният
скеч да “захлупва” смисле-
ната драма.

В определено силния
актьорски ансамбъл на
този спектакъл личат
имената на Христо Мутаф-
чиев, Филип Аврамов,
Петър Калчев, Емил Ко-
тев, Евгени Будинов, Хри-
сто Пъдев, Ирини Жамбо-
нас, Василена Атанасова,
Албена Михова, Светлана
Янчева, Илка Зафирова и
певицата Прея Осасей в
ролята на Човекоядката. А
коя всъщност е Човекояд-
ката? Така бившето вели-
чие господин Топузов
нарича цветнокожата ме-
дицинска сестра и плаши
с нея обитателите в стар-
ческия дом. Сценичната
среда е дело на Петя
Стойкова, музиката е на-
писал Асен Аврамов.

Сцена от спектакъла

Христо Мутафчиев в ролята
на господин Топузов

Коя е Човекоядката?Коя е Човекоядката?Коя е Човекоядката?Коя е Човекоядката?Коя е Човекоядката?
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И тъй като сме в Годината на коня, започваме с тълку-
ването на сънищата ни, свързани с конете.

КОН
 Ако насън водите кон за юздата - означава добри нови-

ни или започване на бизнес
 Ако конят е натоварен - предстои ви непосилен труд
 Ако го подковавате - желанието ви за пътуване няма да

се осъществи
 Ако го яздите - чест и слава ви очакват

ЛИСИЦА
 Ако застане пред вас - пазете се от некоректни съмишле-

ници
 Ако я ловите - ще се подведете по акъла на някого или ще

демонстрирате чувствата си в неподходящ момент
 Ако е в капан - не трябва да се доверявате на близките си
 Ако е убита - ще разрешите важен проблем

КУЧЕ
 Ако го храните - давате повод на противниците ви да ви

обиждат
 Ако е бяло - с добър подход можете да спечелите непри-

ятелите си на своя страна
 Ако е черно - означава измама
 Ако приберете бездомно куче - ще си спечелите неочак-

вани съюзници
 Ако видите кучка с кученца - ще помогнете на приятели

ЗМИЯ
 Ако жена сънува змия - ще забременее
 Ако ви ухапе - очаква ви временно физическо и психическо

изтощение
 Ако сънувате малки змийчета - близък или колега ще се

отнесе злобно към вас
 Ако ги гоните - скандали с конкуренцията

МИШКА
 Ако я уловите - ще разберете, че някой ви е верен
 Ако жена сънува сива мишка - предупреждение, че има

съперница в любовта
 Ако я гоните - ще ви станат ясни тайни кроежи на вра-

говете ви
 Ако убиете плъх - ще намерите нещо, което сте загубили

КОТКА
 Ако мяука - били сте мамени в любовта
 Ако я галите - съперник ще признае достойнствата ви
 Ако ви одраска - ще търсите истината, ще се борите за

справедливост
 Ако мърка - ще покорите труднодостъпен партньор

ЗАЕК
 Ако го гоните - ще претърпите някаква загуба
 Ако отглеждате зайци - няма да ви върви в бизнеса
 Ако уловите див заек - печалба от лотария
 Ако ядете заешко - скарване с близки или с приятели

МЕЧКА
 Ако я видите в гората - очаква ви печалба
 Ако я хванете - грижи за семейството
 Ако е в клетка - предстои ви успех
 Ако ви гони - знак за агресивност и трудно разрешим

проблем

ВЪЛК
 Ако бягате от него - неприятности или скандал със съседи
 Ако ви гледа - напоследък сте станали доста егоистични
 Ако вие високо - страдате от самота, която не знаете как

да преодолеете
 Ако бягате от глутница - ще се спасите от враговете си

МАЙМУНА
 Ако иска да ви ухапе - ще ви откраднат идея, свързана с

много пари
 Ако е в клетка - необходима ви е самостоятелност и сво-

бода
 Ако я дразните - ще засегнете неволно приятел
 Ако я гледате - ще се ядосвате заради чужди грешки

КАМИЛА
 Ако носи товар - ще получите наследство
 Ако я яздите - ще преодолеете задаващи се неприятности
 Ако я галите - ще имате полза от ваш познат
 Ако я биете - ще ви посети верен приятел

ТИГЪР
 Ако е на свобода - някой се опитва да ви навреди и може

да успее
 Ако е в клетка - противниците ви са безсилни пред вас
 Ако го убиете - ще победите човек, който ви мисли злото
 Ако видите малки тигърчета - предупреждение да страните

от някого

КРОКОДИЛ
 Ако го наблюдавате - заплашени сте от провал в някакво

начинание
 Ако го уловите - ще се справите с труден конкурент
 Ако успее да ви нарани - ще претърпите загуби на ра-

ботното място
 Ако, плувайки, се спасите от него - трябва да положите

усилия, за да разкриете интриги срещу вас

ЛЪВ
 Ако го убиете - ще се справите с трудностите в живота
 Ако е див - очакват ви лоши дни
 Ако е дресиран - силен човек ще ви помогне
 Ако реве - ще имате среща с високопоставена личност

МНОГО УЧЕНИ ГОДИНИ НАРЕД СЕ
ОПИТВАТ ДА РАЗГАДАЯТ ТЕХНИЯ
СЛОЖЕН МЕХАНИЗЪМ, ОТЧАСТИ
УСПЯВАТ, ОТЧАСТИ - НЕ

Уважаеми читатели, вярвате или не - лягайки си вечер,
призовавайте всички положителни, оптимистични мисли

да ви обгърнат нежно и... приятни сънища!

не съвсем.
С течение на годините

смисълът на думата “сън” се
променя, за да придобие на-
края значение на “надежда”
или “съновидение”. Затова, ко-
гато попитали прочутия древ-
ногръцки философ Диоген как-
во е надеждата, той отвърнал:
“Сънят на човек, който се е
пробудил.”

Сънищата са само едно
измерение на нашето съзна-
ние, от което получаваме
достъп до цяло богатство от
познания. Подсъзнанието ни,
което започва да действа, до-
като спим, наподобява особе-
на библиотека - тя съхранява
нашите заспали спомени от
живота.

Пътуването на ума и духа
ни по време на сън е лично и
уникално. Сънищата ни
объркват, тревожат, забавля-
ват, информират ни и преди
всичко ни запазват като разум
повече, отколкото можем да си
представим. Затова не трябва
да се боим от сънищата, на-
против, те напълно заслужават
усилията ни да разгадаем тях-
ната мистерия.

Пътуванията ни по време на
сън, дори кошмарите, са ни
дар, наши съюзници, които
следва да приветстваме и да
запаметяваме всеки ценен
урок, който ни предлагат. За-
щото различните елементи от
сънищата символизират опре-
делени неща.

Например ПТИЦИТЕ са
символ на стремежа ни към
свобода, или предстояща доб-
ра новина.

СЛОНОВЕТЕ са олицетво-
рение на сила, търпение, упо-
ритост.

КОНЕТЕ са символ на си-
лата и енергията, която ни кре-
пи в живота.

И
Глория КРАЙЧЕВА

Изморени от изминалия
ден, лягаме в удобното си лег-
ло и... потъваме в света на
сънищата. И сякаш става чудо
- в съзнанието ни се редят
фантастични приключения,
пътуване в незнайни светове,
преследват ни страшни зверо-
ве, радваме се, плачем, кре-
щим от ужас или от възторг,
умираме, възкръсваме и...

Безкрайни, неописуеми са
премеждията, които сънуваме,
и откакто съществува човече-
ството, мнозина учени се опит-
ват да разгадаят тайната на
съня. Мислят си, че успяват, но
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„Мила родино...”
за цял живот
„Мила родино...”
за цял живот
„Мила родино...”
за цял живот
„Мила родино...”
за цял живот
Една година без маестрото на детското
хорово пеене у нас акад. Христо Недялков

Велиана ХРИСТОВА

Когато се откриваше
есенната сесия на  Народ-
ното събрание през 1995
г. и депутатите вече бяха
по местата си, откъм три-
буната изведнъж навлязо-
ха десетки деца. От бели-
те им дрехи с пъстри на-
родни шевици залата
светна. Кой си е позволил
да пусне деца в пленар-
ната зала - нечий чинов-
нически въпрос потъна. И
гръмна химнът! “Мила ро-
дино...” Звучността на би-
серните гласове, по коя-
то всеки безпогрешно от-
личава Детския радио-
хор, изпълни залата. Де-
путатите се изправиха и
замряха. Тържествен миг
не бе събуждал толкова
тръпнеща емоция в тази
зала. Появиха се сълзи.
По онова време народни-
те представители все
още изпитваха вълнение
при звуците на българ-
ския химн...

По това време главни-
ят диригент на Детския
хор на Българското наци-
онално радио проф. Хри-
сто Недялков вече казва-
ше, че мечтае съдбата да
му позволи да дирижира
50-ия юбилеен концерт на
своя състав, който бе
създал през 1960 г. и в
десетилетията го бе на-
правил световен лидер в
детското хорово пеене.
Мечтата му се сбъдна на
22 март 2010 г. - в зала
“България” той събра сто-
тици свои възпитаници от
различни поколения,
стекли се на тържестве-
ния концерт, с който бе
честван половинвековни-
ят път на Детския радио-
хор - хора на Христо Не-
дялков, чрез чието изку-
ство десетки държави по
света научиха къде е
България.

  

Христо Недялков
ръководи своя хор 53 го-
дини и си отиде от нас не-
надейно точно преди го-
дина - на 29 октомври
2013-а. И в черквата “Св.

Неделя” пак се случи
нещо, което не се случва
никога. Деца и възрастни
с вече посребрени коси -
хористите на маестрото
от много поколения, го
изпратиха с “Родна песен
нас навек ни свързва”, с
която той стотици пъти бе
завършвал концертите си.
С аплодисменти, както се
изпраща артист, и с лю-
бов, както се обича човек,
оставил дълбока следа в
живота ни. Музикант, ди-
ригент, композитор, неве-
роятен педагог, приятел,

съпруг, баща и... просто
голям българин - без да е
идеален, той беше всич-
ко това в най-високата
възможна степен на про-
фесионализъм.

Проф. Недялков създа-
де не просто най-добрия
детски хор в България,
той създаде хорова шко-
ла, чието изкуство слуша-
телите и специалистите от
Европа и Америка, Азия и
Африка при 80 турнета в
32 държави и над 2000
концерта, неизменно
възприемат с онзи
възторг и възхита, с които
го удостои журито на
Международния хоров
конкурс в Неерпелт - Бел-
гия, през 1974 г.: “Сто точ-
ки от сто възможни, сто
процента “превъзходно”!
Този абсолютен макси-
мум, без прецедент в
историята на конкурса, бе
първият връх, на който
маестрото успя да удържи
хора си в течение на поч-

Бившата солистка Ива Асенова бе избрана
от маестрото да следва в “Токай” университет

със стипендия, подарена на хора
от проф. Тацуро Мацумае

ти три десетилетия след
това. Негови възпитаници
работят във всички
възможни професии, а
бивши негови солистки
днес пеят по българските
и световните оперни сце-
ни. Създадената от Не-
дялков вокална техника с
максимално изнасяне на
гласа и използване на це-
лия звуков апарат за
“обемното” му звучене; из-
пипването на изпълнени-
ето до най-малките детай-
ли при пълна свобода за
певците да вложат в му-

зиката своя
емоция; неверо-
ятно разнооб-
разният репер-
тоар (от българ-
ски фолклор, за-
помнящи се дет-
ски пиеси и
с ъ в р е м е н н и
песни на раз-
лични народи и
на различни
езици, през ре-
лигиозна музика
и най-сложна
световна хорова
класика от всич-
ки епохи и сти-
лове до адапти-
рани за хорово изпълне-
ние инструментални пие-
си) са само част от при-
чините за жизнеността на
това изкуство.

Не знам дали някой си
представя как в концерт-
ните зали на най-различ-
ни в културно отношение
държави не се чува ни
едно покашляне при
изпълнението на “Мадам
Бътерфлай” или “Евгений
Онегин”; как публиката от
САЩ до Китай и Япония
става на крака, екзалти-
рана от “Дилмано, дилбе-
ро”, от “Ради на Радка
думаше” или от “Притури
се планината”. Хиляди са
бляскавите и възторжени
отзиви в световните ме-
дии след концертите на
“българските славеи” и
“ангелските гласове”, как-
то най-често ги наричат.
Маестрото носеше в себе
си възрожденските тради-
ции на родното Дряново
и изграждаше не просто
музикална култура у мла-
дите таланти, изгражда-
ше от тях българи. Цялото

си изкуство той създава-
ше и поднасяше на света
с неизменното съзнание
за мисията да си посла-
ник на България, на
българска кауза - от
невъзможността да допус-
не неперфектна музика до
възпитаването на труд,
отговорност,  дисциплина
и поведение у малките
певци. Повтаряше: “По вас
съдят за България” и ду-
мите му никога не прозву-
чаха нито помпозно, нито
фалшиво.

За 18-те турнета на
Детския радиохор в Япо-
ния с около 500 концерта
в 150 града може да се
изпише цял вестник. В

тази страна из-
куството на
Христо Недял-
ков бе прието
по невероятен
начин като
школа за обуче-
ние на местни-
те детски хоро-
ве, особено на
този в гр. Шизу-
ока, който е по-
братимен с на-
шия хор и за
който маестро

Недялков е “първоучите-
лят”. В японските школски
учебници по музика и
сега са включени българ-
ски детски песнички -
като “Лека нощ” на Па-
рашкев Хаджиев и ком-
позираната от маестро
Недялков “Над смълчани-
те полета”. Като компози-
тор той създаде над 400
обичани и популярни у
нас детски песни и пиеси
за детски хор - до-
статъчно е да споменем
“Майски балони”, “С чер-
вените ботушки”, “Зимна
песничка”, “Шила девой-
ка знаме” и пр.

За пръв път Детският
хор на БНР е поканен в
Страната на изгряващото
слънце през 1967 г. от
тогавашния ректор на То-
кайския университет проф.
Шигеоши Мацумае - по-
късно почетен доктор на
Софийския университет и
на БАН. С Детския хор на
БНР започват всъщност
културните връзки между
България и Япония. Сами-
ят проф. Мацумае е учен и

поет, лидер на социалде-
мократическата партия в
Япония, шест мандата
депутат в японския пар-
ламент. “Токай” универси-
тет, ръководен сега от
сина му проф. Тацуро
Мацумае, има филиали в
цяла Япония. Шигеоши
Мацумае е в основата на
сключения в началото на
70-те години Договор за
образователен обмен с
България и благодаре-
ние на него много бълга-
ри завършват висшето си
образование в Япония.

По предложение на
японското правителство
през 1995 г. проф. Недял-
ков бе награден с най-
високия японски импера-
торски орден за чужден-
ци - Орден на Святото
съкровище “Златни лъчи”
с розетка, а през 1996 г.
бе провъзгласен за поче-
тен гост-професор на уни-
верситета “Токай”. През
1984 г. маестрото е награ-
ден от унгарското Минис-
терство на културата с
медала “Золтан Кодай”, а
през 2002 г. Европейска-
та федерация на хорове-
те към ЕС го удостоява с
титлата “Посланик на ев-
ропейската култура”.
Акад. Недялков е носител
на множество български
държавни отличия, вкл. на
орден “Стара планина” - т
ст., най-високия почетен
знак на БАН - “Марин
Дринов” на лента, звани-
ето “Доктор хонорис кау-
за” на Националната му-
зикална академия, награ-
дата “Сирак скитник” на

БНР за 2012 г. и др. Мае-
строто е лауреат на абсо-
лютни, специални, първи
награди, награждаван е
със златни медали и дип-
ломи за изключителни
художествени постижения
на много национални и
международни хорови
конкурси и фестивали. Той
постоянно е канен като
гост-професор и диригент
в много държави и в жу-
ритата на много междуна-
родни музикални форуми.

Не съм убедена оба-
че, че българското об-
щество успява да оцени
докрай делото на маест-
ро Недялков така, както
то е оценено в света.
Твърде много проблеми
и препятствия бяха създа-
вани пред неговия хор в
годините на прехода. Не
мисля, че това учудва
някого - България рядко
черпи национално до-
стойнство от своите
върхове. Мила родино...

В. „СЕНТИНЪЛ”,
ГР. ФЕЪРМОНТ (МИНЕСОТА-
САЩ), 24 ФЕВРУАРИ, 1995 Г.

“Детският хор на БНР завладя публиката си в
течение на два часа. И в класическите, и във фол-
клорните песни певците блестяха - млади, ясни гла-
сове, укрепнали в многогодишната практика и обу-
чение. Те дадоха урок както по дисциплина, така и
по артистичност.

Кулминацията на тазседмичния концерт беше,
когато по време на втория бис диригентът се
обърна към публиката и присъедини стотиците
местни гласове към своя хор да пеят заедно “Боен
химн на републиката”. Музиката изпълни голямата
зала и стотици очи се замъглиха от сълзи на вълне-
ние.

Благодарим на хората, които донесоха тази му-
зика в нашите градове. Благодарим на правителст-
вото на България, и разбира се - на изпълнители-
те, за облагородяването на нашия слух, нашите
сърца и нашите мисли чрез тяхното изкуство.”

Бивши и настоящи
хористи, техните родите-
ли, музиканти и полити-
ци отдавна предлагат
съставът да носи името
Детски хор на БНР
“Акад. Христо Недял-
ков”. Самият той
всъщност бе скромен
човек и не смяташе себе
си за изключително яв-
ление. Но е справедливо
да се каже, че България
му дължи това призна-
ние за делото, на което
посвети живота си, за да
се говори по света за
България с уважение.

„Мила родино...”
за цял живот
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СРЕЩИ

ДЕЯН ГЕОРГИЕВ:

Скачането от самолет
не е страшно
Най-важното е винаги да поставяме нашата безопасност и тази
на хората около нас на първо място, категоричен е парашутистът

ДЕЯН ГЕОРГИЕВ е студент
трети курс в УНСС. Сами-
ят той признава, че специ-
алността, която следва -
спортна аеробика, едва ли
ще му е полезна в сферата,
в която се е впуснал в
момента. Той е инструктор
по парашутизъм на лети-
щето в Ерден и смята,
че поне за момента това
е неговото призвание.

Интервю на
Павлета ДАВИДОВА

 Съвсем наскоро бе
празникът на парашутизма,
самият ти практикуваш
този спорт, отбеляза ли
датата по някакъв специа-
лен начин?

- Условията и метеороло-
гичната обстановка не позво-
ляваха да скачаме в този ден,
но вечерта отпразнувахме. И
си пожелахме още хиляди
безаварийни скокове.

 Как се запали по пара-
шутизма?

- Самият бях забравил, но
наскоро се сетих - когато бях
4- или 5-годишен, гледах
едно детско игрално филче.
В един от епизодите главни-
те герои скачаха с парашути.
Спомням си как всеки ден
гледах тази сцена десетки
пъти... Предполагам, че това
се е запечатало дълбоко в
съзнанието ми, и може би
докато съм израствал, тайно
ме е дърпало към този спорт.

 Това само хоби ли е,
или вече е на път да стане
и професия?

- Беше хоби в началото,
след това започнах работа на
летище Ерден и вече е ос-
новна дейност в ежедневие-
то ми. Малко по малко пара-
шутизмът започва да се
превръща в професия, но за
това се изисква и търпение.
Предполагам, че след време
наистина ще мога да се реа-
лизирам професионално в
сферата на парашутизма.

 Съмнявам се семейст-
вото ти да е било особено
щастливо и спокойно от
избора ти...

ност е при нас на летището,
за да се наслаждава на ско-
ковете ни.

 Много ли са хората,
които се занимават с пара-
шутизъм в България?

- Не са малко, тази годи-
на обучихме доста нови па-
рашутисти. Надяваме се, че
все повече и повече хора ще
преоткрият своето хоби, а
може би и призвание, дори
ще станат неизменна част от

небесния пейзаж.
 Чувала съм, че човек

не помни първия си скок от
страх, при втория отваря
едното око, а започва да
харесва тръпката едва от
петия път... При теб как се
получи?

- С риск да разваля пред-
ставите ти, не е точно така.
Първият скок за мен беше
изключително лесен. Призна-
вам, че когато стана време за
втория... мисля, че смелостта
ми беше пропуснала да се
качи на самолета с мен. В
крайна сметка скочих и отто-
гава с всеки скок страхът на-
маляваше, а съвсем естестве-
но удоволствието се увелича-
ваше. Скачането от самолета
не е страшно. Това, което
стресира начинаещите пара-
шутисти, е рязката смяна на
заобикалящите те условия: от

- Определено не бяха.
Майка ми беше по-притесне-
на, но вече е запозната със
спорта и е наясно, че в днеш-
но време парашутизмът е
един от най-безопасните ек-
стремни спортове. А колкото
до баща ми - той вече е го-
лям фен и при първа възмож-

тихо и спокойно в самолета
изведнъж става ветровито и
шумно извън него.

 Всеки ли може да взе-
ме парашут, да си намери
самолет и да скочи? Ясно е,
че трябва да има някаква
подготовка, но каква точно
трябва да е тя?

- Крайно препоръчително
е такива действия да не се
предприемат на своя глава.
Въпреки че в днешно време
безопасността е на изключи-
телно добро ниво, парашу-
тизмът може да доведе до
сериозни наранявания или
смърт. Когато парашутизмът
се практикува от незапозна-
ти хора, тези рискове се уве-
личават до почти 90-99%.
Затова съветвам всички же-
лаещи да се запознаят с това
къде е законно да се скача с
парашут, какви са условията
и какво се изисква от тях.

Самата подготовка преди
първия скок, независимо
дали човек е скачал преди
това или не, се състои от де-
сет до 14 часа теория съвме-
стно с тренаж за това как се
излиза от самолета, как се
действа при извънредни си-
туации или несработила еки-

пировка. Най-важното е вина-
ги да поставяме нашата бе-
зопасност и тази на хората
около нас на първо място.

 Коя е най-важната
част от екипировката ви?

- Ха, интересен въпрос. Тя
цялата е важна, особено па-
рашутът. В никакъв случай
обаче бива да се скача, без
да предпазваме главата и
краката си.

 Доколкото знам, лети-
щето край Ерден е одобре-
но за домакин на европей-
ското първенство по пара-
шутизъм догодина, това е
голямо постижение, мисля
че сте кандидати за дома-
кини и на световното през
2018 г. Не е ли голяма “хап-
ката”?

- Смятам че хапката е по
силите ни. Базата се подготвя
още от тази година за евро-
пейския шампионат през
2015 г. Определено сме гото-
ви да дадем всичко от себе
си на финала и да проведем
един истински шампионат на
европейско ниво.

 Ти си част и от наци-
оналния отбор по парашу-
тизъм, много спортове из-
питват затруднения в на-
мирането на финанси. Как
стои въпросът при вас?

- Специално при нас па-
радоксът е голям - жените от
националния отбор са на 6-о
място в света, а мъжете на 8-
о. Това са мечтани резултати
за доста спортисти, както и
за всяка една държава. Въпре-
ки това, уви, националните ни
състезатели сами си плащат
тренировките, таксите за
състезанията и пътните раз-
ходи. Надяваме се държава-
та, а и хората с по-големи
финансови възможности да
помагат повече занапред.

 Кое е следващото
състезание, на което тряб-
ва да стискаме палци на
националите?

- Сега предстои междуна-
родният шампионат в Дубай
и Купата на Залива. Състеза-
нието ше се проведе от 26
ноември до 7 декември. Всич-
ки ние заминаваме с надеж-

дата да се представим на
ниво и да дадем всичко от
себе си, естествено в грани-
ците на безопасната работа,
по време на състезанието.
Конкуренцията ще бъде го-
ляма - ако не цял свят, то ще
е от страни от цял свят. Неза-
висимо от резултатите, наше-
то участие е важно както за
нас, така и за българския па-
рашутизъм, така и за Бълга-
рия като развиваща се евро-
пейска държава.

 Имаш ли си талисман
или някакъв особен ритуал
преди скок? А имаш ли коле-
ги, които са суеверни?

- Нямам талисмани, нито
ритуали. Виждал съм някои от
учениците да се кръстят пре-
ди скок. Останалите просто
проверяваме за последно,
преди да скочим, дали всич-
ко по оборудването е на мя-
стото си.

 Дълго време си играл
както народни танци, така
и брейк. Не се ли самоизключ-
ват двата стила? Има ли
нещо, в което да си прили-
чат и кое ги различава?

- Не, двата не се изключ-
ват, ето Нешка Робева успя
да ги съчетае много добре. В
моя случай брейк танците
взеха превес над фолклорни-
те, защото изискваха много
повече време и посвещава-
не. При тях естеството е тако-
ва, че ти помага да видиш
света от много различни ъгли.
Обогатяват мирогледа и мис-
ленето на човек. Приликите и
разликите са големи. Чувст-
вото за ритъм е важно както
при едните, така и при други-
те, все пак това е нещото, ко-
ето идва отвътре и ни кара да
се движим в такт с музиката.

 Днес на все повече ме-
ста сякаш се откриват клу-
бове за народни танци. Спо-
ред теб на какво се дължи
това - дали е просто мода
или възраждащ се патрио-
тизъм?

- По-скоро е опит за за-
пазване на фолклора. Освен
това танците не са прекале-
но ангажиращи, а и е лесно
за практикуване - винаги е
весело да друснеш едно хор-
це. Танцът помага и да се
сплотиш с група познати или
непознати хора.

 Планинско спускане с
колелета, парашутизъм,
скайдайвинг... Каква е след-
ващата стъпка, ако има
такава?

- Занапред съм решил да
следвам сърцето си, то ни
прави хора и то ни води на-
пред. Дано все повече хора
се вслушват в него, имаме
нужда от това.

 Много млади хора на-
пускат страната и си взи-
мат еднопосочен билет
през Терминал 2. Явно ти ха-
ресва да си във въздуха, мис-
лил ли си обаче да го правиш
в друга страна?

- Да, определено бих, но
не бих живял дълго в чужда
страна. Бих заминал, но с
идеята след време отново да
се върна в България.

 Къде и като какъв се
виждаш след 10 години?

- Като силно вярващ, но
не и религиозен човек бих
отговорил: Божа работа,
може би с жена и дете, но
със сигурност с парашут на
гърба.
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ГОРСКА ТРАПЕЗА

Рецепти на леля
Ваня ТОКАДЖИЕВА

РИБА
С ГЪБИ

Рибно филе 600 г се наряз-
ва на порции и се маринова
с лимонов сок. Ситно
нарязан 50 г лук се заду-
шава в олио и малко вода
до омекване. Към него се
прибавят последователно
15 г брашно, 3 г червен
пипер, 200 мл червено вино,
15 г горчица, 60 г нарязани
на кубчета кисели краста-
вички и 60 г грах от кон-
серва. При кипване на соса
се пускат нарязани на
филийки 200 г гъби. Варе-
нето става на слаб огън
и 20 минути преди края
се прибавя рибата.

ПРИЛИКИ

Иванчо пита баща си:
- Тате, сред дивите животни има ли идиоти?
- Да, детето ми, те са като мен и теб..

ВИЦ

БАШ АВДЖИЯ

З

Д-р Антонов с убит от него глиган

Снимки АВТОРЪТ

а мен доктор Гено-
вева Станчева е
сред най-добрите
педиатри в Бълга-
рия. Голяма част от

Д-р Антон Антонов
разказваше необичайни
ловни истории

Д-р Антон Антонов
разказваше необичайни
ловни истории

Д-р Антон Антонов
разказваше необичайни
ловни истории

Д-р Антон Антонов
разказваше необичайни
ловни истории

Д-р Антон Антонов
разказваше необичайни
ловни истории

Д-р Антон Антонов
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трудовия й стаж беше в Пра-
вителствена болница.

Десетина години тя се гри-
жеше за здравето на дъще-
ричките ми. Бях спокоен по
време на лов, че ако някоя от
тях се разболее, жена ми ви-
наги може да разчита на про-
фесионализма на д-р Станче-
ва и на нейната всеотдайност
към малките й пациенти.

Разбрах, че мъжът й е за-
пален ловец. От благодарност
към нея реших да го “почерпя”
с един-два лова.

Запознахме се. Тогава
прехвърлелият петдесетте го-
дини полковник Антон Анто-
нов работеше в Централната
военномедицинска комисия.
Строен, с офицерска осанка,
но с меко излъчване.

От излет на излет си до-
паднахме и станахме ловни
другари. Шест сезона - до
смъртта му.

Още от самото начало за-
почнах да се обръщам към
него с “чичо докторе”. Покрай
мен - и всички останали от
ловната компания. Хем е ува-
жително, хем е по детски за-
качливо. Прилягаше му. Тол-
кова свикнах с това обръще-
ние, че имах случаи, когато не
можех да си спомня трите му
имена.

Бях млад ловец и горях от
желание да се изявявам - да

ги тръшкам, тръшкам... А чичо
доктор - спокоен, балансиран.
Присъствието му беше нена-
трапчиво. Мина време, поглед-
нах на лова с неговите очи и
прогледнах. Разбрах, че най-
важното е не натръшканият
дивеч, а приятелството и ве-
селбата.

Историите, които разказ-
ваше, бяха необичайни. Труд-
но можеш да разграничиш из-
мисленото от действителност-
та. Колкото повече не му вяр-
ваха, той толкова повече се
палеше.

Ето една от тях: “На пусия
съм. Виждам, че към мен се
приближава странно животно,
което уж прилича на лисица,
ама има и пера. За всеки слу-
чай стрелям. Уцелвам. Добли-
жавам и разбирам, че съм
гръмнал наистина лисица, но
стиснала в зъбите си домашна
гъска. Отмъкнала я е, пакост-
ницата, от нечий селски двор.
Ей това е - с един куршум - две
животни.”

Смеем се и го подкачаме:
- Браво бе, чичо докторе!

Как ги правиш тези работи?
Мюнхаузен ряпа да яде с не-
говия елен с вишнево дърво
между рогата. Къде ти компот
от вишни - къде пълнена гъска.
Че и лисича яка за жената!

Започне някой да се хва-
ли. Няма спиране. Всичко му
се е случвало и всичко е пра-
вил на лов. Докторът цъка с
език. Вярва, защото и на него
иска да му се вярва. Но когато
разказващият прехвърли вся-
какви граници, чичо доктор му
задава изненадващ въпрос:

- Добре де, на теб кадъна
мила ли ти е краката след
лов?

Човекът зацикля и започва
да премигва. Това и чака чичо
доктор:

- Като бях млад и ловувах в
Делиормана, след излет оти-
вахме в къщата на колега тур-
чин. Седнем. Дойде кадъната,
събуе ни ботушите, стопли
вода, за да ни измие краката в
легена...

Слушаш сладкодумните му
приказки и ще кажеш, че по-
голямо удоволствие от това
кадъна да ти измие краката
след лов няма.

До такава степен го заоби-
чахме със странните му при-
ключения, че кажеше ли се
“чичо доктор” - и започвахме
да се смеем.

С “подвизите си” той редов-
но захранваше местния стихо-
плетец Иван Гагов: “Чичо док-
тор психиатър на лов е да го
духа вятър”.

Чете го докторът и си
мърмори на висок глас:

- Че какво лошо има на лов
да те духа! Духа вятърът, дока-
то ти издуха всичките пробле-
ми от главата.

Чичо доктор обичаше
също по време на лов да бере
гъби. Веднъж сме се скупчили
около него. Той клекнал и
реже с ножка пънчетата на
печурките. По едно време за-
почва шумно да души с нозд-
рите и казва:

- Мирише ми на заек. Не
ме гледайте, ами го намерете.

Хайде, нов повод за закач-
ки. Не минаха и пет минути - и
на 7-8 метра от нас наистина
рипна заек. Натискало се, хай-
ванчето, през цялото време.
Спогледахме се, а докторът:

- Казах ви, а вие майтап си
правите.

Не знам какво е помирис-
вал, интуиция ли е имал, но в
повечето случаи познаваше. И
затова след този случай раз-
ширеше ли ноздрите и каже-
ше ли “мирише на глиган”,
подхождахме сериозно.

Чак през втория сезон го
видяхме да стреля по животно.
Само че патронът му направи
“пляк”. Сачмите се изтърсиха
пред него. Отново го подхва-
наха:

- Чичо докторе с пагоните,
откога са ти патроните?

Съвсем невъзмутимо той
започна да се чуди:

- Че знам ли? Може и да са
от лейтенантските години...

 След успешен лов сме
седнали на маса и се веселим.
Жорката с акордеона, аз с
китарата, а другите - кой кол-
кото може пее и пие. По едно
време чичо доктор започва да
издава странни боботещи зву-
ци:

- Б-у-у-у-у-у-у.
- Какво правиш?
- Участвам в песента. Аз

съм ручилото на гайдата...
Събрали сме се на обяд.

Всички са закачили пушките
по дърветата и са насядали
край огъня. Само аз и докторът
сме прави и с пушки на рамо.
Изневиделица изскача заек. С
учудваща бързина докторът
сваля пушката и го замерва.
Изстрел. Заекът продължава
да лети. Решавам да му помог-
на тайно и да дублирам вто-
рия му изстрел. Така и става.
Заекът се търкулва. Чичо док-
тор ни поглежда гордо. Не се
усеща, че и аз стрелях. Правя
знак на колегите да си траят.
Насърчавам го:

- Браво, докторе! Страхо-
тен изстрел.

Оттогава често се сещахме
за този случай, споглеждахме
се заговорнически и почвах-
ме:

- Браво, докторе! Ама как
преметна оня заек.

Работата му да освидетел-
ства негодни за военна служ-
ба войници не беше от най-
леките и затова чичо доктор
се радваше като малко дете
на всеки излет.

Веднъж местните ловци го
попитаха:

- Как се оправяш с кайгъ-
ните (лудите)?

- Ами много лесно. Погово-
ря им и ги откажа от намере-
нията.

Ето и подхода му.
Преди години един войник

с психически отклонения ис-
кал да му вкара главата в зад-
ника. Започнал чичо доктор да
го убеждава, че главата му е
много голяма, а отворът много
малък и няма да се получи.

Или друг случай. Войник
искал да се самоубие с авто-
мата си. Разговорил го д-р
Антонов, приближил го,
прегърнал го приятелски и му
взел оръжието.

И днес, когато чичо доктор
вече го няма, по време на лов
често го поменуваме - с паго-
ните, с патроните, с ручилото...
И винаги завършваме с “бра-
во, докторе!”

Виртуозният гайдар
Селиминовски Добри радва

душата на приятеля си
Васко след успешен лов

край с. Огнен,
Карнобатско

Среща

ЧЕЛЕН ОПИТ

ФОТОЛОВ
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Концептът Visio.M electric
е вече реален автомобил
ватов (20,4 к.с.) мотор.  Visio.M
развива максимална скорост от
120 км/ч с пълно натоварване
от двама пътника и багаж, има
пробег с едно зареждане от 160
км и коефициент на аеродина-
мично съпротивление 0.24 при
челна площ от 1.69 кв. м. Общо-
то тегло на машината е 535 кг,
като 85 кг от тях се падат на
13,5-киловатчасовата литиево-
йонна акумулаторна батерия. Тя
се презарежда напълно от нор-
малната битова елмрежа с на-
прежение 230 волта за време-
то от три до четири часа. За
сравнение трябва да се отбе-
лежи, че двуместният електри-
чески Smart тежи почти два пъти
повече - 900 кг.

Сред причините за толкова
ниската собствена маса е из-
ползването на пластмаси, уси-
лени със стъкловлакна и алу-
миний в основната конструкция
на купето около пътниците и
рамката на покрива. В допълне-
ние всички прозорци не са от
стъкло, а от поликарбонат, кой-
то е два пъти по-лек и не по-
малко издръжлив на одрасква-

ния и природни вредни въздей-
ствия заради специалното си
химическо покритие.

Конструкцията на шасито,
кормилното управление и
трансмисията също допринасят
съществено за намаляване об-
щото тегло на машината. Сред
останалите качества, подпома-
гащи икономичността на из-
ползване на енергията за дви-
жение, са аеродинамичната
каросерия, специалните гуми с
намалено съпротивление при
търкаляне, системата за пре-
разпределяне на въртящия мо-
мент и на спирачното усилие
между задните колела, позво-
ляваща и почти двойно по-ви-
соко възстановяване на енер-
гията при спиране.

Топлината, генерирана от
движението на машината, също
се възстановява и използва за
отопление на кабината, което
ползва като резервен вариант
и подгряван с етанол отоплите-
лен елемент при по-ниските
външни температури. През го-
рещините електротермални
конвертори в охлаждащия аг-

регат и седалките подпомагат
поддържането на комфортна
температура в купето, без да се
ползва охлаждащ агент от типа
на фреоните.

Машинката е добре екипи-
рана и със системи за безопас-
ност, сред които прави впечат-
ление системата за мониторинг
на околния трафик с 360-граду-
сово радарно и телевизионно
покритие, което „усеща“ опас-
ността от колизии на пътя още
преди те да се случат.

УАЗ 452

ИЛИ НАЙ-СТАРИТЕ МОДЕЛИ ВСЕ ОЩЕ СА В ПРОИЗВОДСТВО

Щом един модел на дадена марка се
задържи дълго време на конвейера
без особени промени, това означава,
че колата наистина се е получила
много добра, дълготрайна и удачна.
Само преди година немският автомоби-
лен гигант Volkswagen свали най-
накрая от производство култовия си
ван VW Т1, а едва през тази година
прекратиха производството на индий-
ската кола Hindustan Ambassador. Но в
автомобилната промишленост все още
има ветерани, отдавна готови за пен-
сия, но стари модели, които не се
предават, продължават да държат
фронта и се търсят в достатъчна степен
от купувачите. Ето и някои от тях:

ВАЗ 2121 Нива е друг ветеран от съветско време,
оцелял и в бурните води на историческите промени
от 90-е години на миналия век насам. Колата е в
серийно производство вече 37 години след качване-
то й на конвейера през 1977-а година. За разлика от
„самунчето“ ВАЗ 2121 не беше евтина алтернатива
на чуждите по-скъпи модели, а е може би единстве-
ният руски автомобил, истински пробив в световното
автомобилно производство, и то още от съветско вре-
ме. Това е първият крупносериен всъдеход в света
със самоносеща каросерия и постоянно задвижване
на четирите колела, въплътил в себе си редица но-
ваторски решения като независимо предно окачва-
не, затворено, цялометалически самоносещо купе, и
всичко това в съчетание с приемлива цена. Тези
неща, естествено, създадоха огромна популярност
на Нива-та не само в Русия, но и далеч от нейните
граници. Днес леко модифицираната кола се прода-
ва в Русия на цена от 364 500 рубли (13 754 лева).

Morgan 4/4

УАЗ 452, наречен от народа в голямата северна
страна „Буханка“ (Самун), се прави вече 49 години
от Уляновския автомобилен завод - от 1965-а година
насам, и все още не се вижда неговото пенсионира-
не. Преки конкуренти моделът няма на руския авто-
пазар – става дума за ван със задвижване и на
двата моста, с направо народна цена от 369 950
рубли (13 960 лева). Двигателят е бензинов с ходов
обем  2,7 литра и мощност 112 к.с., предавателната
кутия е четиристепенна, механична. Производителят
предлага куп модификации на уазката – пътнически
ван, товарен автомобил и различни специални вари-
анти, всеки от които струва поне два пъти по-малко
от евентуалните си чуждестранни аналози.

ВАЗ 2121

Morgan 4/4 е първият четириколесен модел на
старата британска марка, което си личи и от името
му. Това е и най-старият модел, който все още се
произвежда в страната. Първият екземпляр е от
1936-а година, а втората му модификация излиза на
бял свят през 1950-а, което означава, че възрастта
на родстъра вече надхвърля 64 години! Последната
версия на автомобила тежи едва 795 килограма и
има 1,6-литров двигател Ford Sigma с мощност 110
к.с., който работи в комбинация с петстепенна меха-
нична предавателна кутия от Mazda. Максималната
скорост на родстъра е 185 километра в час.

Volkswagen Passat B2

Второто поколение на Volkswagen Passat дойде
през 1980-а или преди 34 години. B2 всъщност е и
най-успешното поколение на модела с това име,
успяло да завоюва стабилни позиции в редица стра-

ни. В Централна и Южна Америка производството на
колата беше прекратено едва през 2006-а година,
докато в Китай моделът е все още в производство и
се ползва в огромната армия от китайски таксита. В
Поднебесната империя Passat B2 се прави с името
Santana и за дългите године негово производство са
реализирани около четири милиона екземпляра.

Royal Enfield Bullet

Това е най-старият модел мотоциклет, който все
още се намира в производство след пускането му на
пазара преди 66 години през 1948-а. Royal Enfield
Bullet е с едноцилиндров, четиритактов двигател с
ходов обем 350 или 500 куб. см, и се прави без
прекъсване от 40 години насам в страната-конти-
нент – Индия. Мотоциклетът не е ограничен гео-
графски само там, а се предлага и на редица пазари
в страните с развиващи се икономики и дори в Ев-
ропа и Щатите.

ППреди три години беше
представен за пръв път кон-
цептът за електрически автомо-
бил, наречен Mute. Машината е
съвместен проект на 20 депар-
тамента на техническия универ-
ситет в Мюнхен (TUM) с идеята
за евтин, икономичен и безопа-
сен малък автомобил. Проектът
е финансиран от федералното
Министерство на образование-
то и изследователската дейност
и е подкрепен от 29-ина компа-
нии, сред които Daimler и BMW.
Днес е налице реален градски
автомобил с обозначение
Visio.M с две места и електри-
ческо задвижване от 15-кило-
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Очаквайте

- Знам много неща! - каза
Wikipedia.

- При мен можете да намери-
те всичко! - похвали се Google.

- Аз съм най-важното нещо
на света! - възгордя се интер-
нетът.

- Добре, добре... - тихо
отвърна електричеството.

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ,
зам.-министър на културата
в правителството
на Пламен Орешарски
ДИМИТЪР БАРБУКОВ,
строителен предприемач
ИВАН ГРОЗДАНОВ,
учредител на клуба
„Приятели на ДУМА”
в Благоевград
ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ,
скулптор
НИКОЛА КАРАДИМОВ,
дипломат
НОНА ЙОТОВА,
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Св. мъченици Маркиан и Мартирий

Четецът Маркиан и иподяконът
Мартирий, и двамата жители на Цари-
град, твърдо държали за божествени-
те догми на светата Църква.  Чрез
проповед и наставления се стараели
да предпазят християните от опасни-
те заблуждения. Господ ги надарил с
мъдрост и красноречие, с които сил-
но действали на християните. Били
осъдени на смърт, понеже не пожела-
ли да приемат лъжеучението. Христи-
яните с чест погребали телата им.
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Въздвижение
Св. великомъченик Димитрий Ми-

роточиви Солунски

Св. великомъченик Димитрий Со-
лунски Мироточиви бил родом от Со-
лун, баща му, управител на града,
имал в дома си стая с икона и кан-
дило. След смъртта на родителите си
Димитрий заел висок военен пост,
получил заповед да преследва хри-
стияните. Но той, обратно, ги покро-
вителствал. По нареждане на импе-
ратора Димитрий бил прободен с
копие в 306 г. Християните запазили
мощите на светеца. След като гоне-
нията били прекратени, над лобното
място и гроба на св. Димитър в Со-
лун бил построен малък храм, в кой-
то ставали много чудеса.

За втори път в София се провежда
Balkan Rakia Fest, като т.г. форумът раз-
ширява хоризонта и с други високоалко-
холни напитки. Посетителите на изложе-
нието имат възможност да опитат много
нови марки и вариации на познати про-
дукти, както и да присъстват на 5 преми-
ери за страната.

Интерес представляват турските ана-
сонови ракии, отлежаващи поне 3 годи-
ни. Техните съседи от Гърция предлагат
медено узо, при което за втората дести-
лация казаните се мажат от вътрешната
страна с пчелен мед.

Той е намерил добра компания и в
още един продукт от Сърбия - ябълкова
ракия, която след дестилирането се сме-
сва с биомед и производителят твърди,
че на сутринта от нея никак не боли глава.

Главоболия, но от друг вид, са причи-
ната за нова лимитирана серия българ-
ска ракия - преди 10 години данъчните
запечатали един резервоар с дестилат за
някакви нарушения и чак сега винпромът
е получил право да отвори вече забраве-
ната продукция. Резултатът бил толкова
впечатляващ, че решили дори да кръстят
ракията на агенцията по приходите.

Пак с държавни органи, но зад океа-
на, е свързано производството на един-
ствения по рода си ликьор от листа на
кока. Те се добиват в Боливия и се транс-
портират под военна охрана до Амстер-
дам, където се произвежда алкохолът и
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Зала 6 на НДК е домакин на събитието,
което продължава и в неделя

се добавят общо 36 билки и подправки,
за да се получи тонизиращият ликьор.

Както е известно, годините на отле-
жаване в различни видове бъчви са важ-
ни за алкохолните питиета. Но българ-
ски производител дава друг поглед към
календара, като предлага 7 вида плодо-
ви ракии - по една за всеки ден от сед-
мицата. Препоръката за уикенда е дюле-
ва и мирабелова (прави се от вид френ-
ски жълти сливи).

Съседна Сърбия се слави с региона в
Европа, където се добиват най-много
диви червени и тъмни плодове и съвсем

естествено представят къпинова и мали-
нова ракия. Те са бистри, за разлика от
боровинковата, при която в дестилата се
киснат сини боровинки.

Зелени орехчета са в основата на
традиционна италианска семейна рецеп-
та за ликьор, в който вино и винен дес-
тилат извличат всичките аромати на
пресните малки орехчета.

Фестивалът на ракията се провежда
до 26 октомври, неделя, в зала 6 на
НДК, а програмата на премиерите
може да се види на фейсбук страница-
та на събитието.

Във въображението на Яна
Казакова, разгърнато в 28 из-
пъстрени с моливи илюстрации,
имат възможност да надникнат
всички желаещи. Изложбата на
талантливата авторка е подреде-
на до 27 ноември в “Soho” (София,
ул. “Искър” 4).

Вдъхновението си Яна намира
в животните, планината, морето,
скалите и снега, излива го в твор-
бите си и го насочва към децата.
Защото, за разлика от възрастни-
те, малчуганите не са ограничени
в мисленето си и нямат нужда от
обяснения защо нещо е нарису-
вано по даден начин.

Входът за експозицията в зе-
лената къща е свободен.

Добре ли е детето да расте с домашен любимец? Какво
трябва да направи семейството, преди да вземе решението?
Какъв трябва да е ангажиментът на детето? Как да търсим
хармония в характерите? Има ли животни и породи, които са
по-подходящи за съжителство с деца? Как домашните лю-
бимци помагат на децата в развитието им? Какви мерки да
предприемем, за да гарантираме здравето на всички?

Отговори на тези и още въпроси ще получат всички же-
лаещи по време на безплатните консултации със специали-
сти в съвместния проект на Центъра за терапия на комуника-
тивни и емоционално-поведенчески нарушения в НБУ и
Pets&U - “Децата и домашните любимци”. Целта е експерти от
различни области да помогнат както на родителите, така и на
малчуганите да направят информиран и отговорен избор.

Първата от серия консултации ще се проведе на 26 октом-
ври (неделя) от 13,30 до 16,30 ч. на бул. “Черни връх” 25.
На място ще бъдат представени и резултати от анкетата за
съжителството на деца и домашни любимци.

Създадената в САЩ
пералня не мокри
дрехите, защото
използва въглероден
двуокис вместо
вода, пише
Ingenieur.de. Уредът е
50% по-ефективен от
конвенционалните
машини и би могъл
да революционизира
текстилната индуст-
рия, която използва

Големият финал на специалното The Best издание на кон-

курса за най-добра училищна група “Голямо междучасие”,

организиран от “D2”, ще се проведе тази неделя, 26 октом-

ври, от 18 ч., в клуб Swingin Hall (бул. “Драган Цанков” 8).

Събитието е с вход свободен.
На сцената ще излязат претендентите за голямата награ-

да, четири от най-добре представилите се през годините

ученически групи: Downer Kill - победители в конкурса за

2012-a, Savage Ravage - най-добрите за 2010-a, As Orchids

Wither и Iron Sharks. Специални гости ще са момчетата от

софийската банда Crush.
Най-добрата ученическа група за 2014 г. ще бъде обяве-

на след края на концерта. Победители ще са онези, които

съберат най-много гласове в сайта www.d2band.com. Вотът

продължава до полунощ в събота.
Голямата награда е уникалният Schecter Hellraiser C-7

BLK - една от най-желаните електрически китари сред мла-

дите рок и метъл музиканти.

Пералня използва въглероден двуокис вместо вода
2700 литра вода за
производството на
една тениска.
Американската
компания CO2Nexus,
разработила инова-
тивната пералня, е
тествала прототипа
в продължение на 18
месеца. Машината
използва въглероден
двуокис при наляга-
не 74 бара и темпе-

ратура 31 градуса
по Целзий. При тези
условия газът е в
течно състояние и
има способността да
изсмуква всяка
частица мръсотия.
След определено
време въглеродният
двуокис се изпуска
от барабана и преми-
нава отново в газо-
образно състояние,

за да се съхранява
в резервоар до
следващото си
използване. При
преминаването от
течно в газообразно
състояние частиците
мръсотия се отделят,
оставайки сухи,
което позволява
лесно да бъдат
събрани и изсмука-
ли. Тъй като при този

вид почистване
дрехите не се мок-
рят, то отпада и
необходимостта от
сушене, което
спестява около 50
на сто от разходите.
Машината може да
бъде алтернатива и
на химическото
чистене, при което
се използват някои
опасни разтворители.

Безплатни консултации
за домашните любимци

„D2” ТЪРСИ НАЙ-ДОБРАТА

УЧИЛИЩНА ГРУПА У НАС

Яна Казакова показва изложба
с илюстрации „Молив” в „Soho”

çàâëàäÿâà
ñòîëèöàòà
çàâëàäÿâà
ñòîëèöàòà
çàâëàäÿâà
ñòîëèöàòà
çàâëàäÿâà
ñòîëèöàòà
çàâëàäÿâà
ñòîëèöàòà



СЪБОТА 25 ОКТОМВРИ 2014

www.duma.bg 3 43 43 43 43 4ÑÓÅÒÀ

Т

ИЛИИЛИИЛИИЛИИЛИ

Страницата подготви Альона НЕЙКОВА

В навечерието на Международния ден на анимацията добре е да се споменат
поне някои от звездите, с чиито гласове “говорят” легендарните герои на
прочути анимационни филми. Световните знаменитости вплитат неповторимия си
характер и чар във всеки персонаж и превръщат рисуваните образи в истински
любимци на зрителите.
Анджелина Джоли, озвучила Тигрицата в нашумялото филмче “Кунг-фу Панда”,
признава, че за тази постъпка са я вдъхновили собствените й деца.
Камерън Диас е явна експериментаторка в киното и фактът, че с радост се
съгласява да вдъхне живот на Фиона от легендарния “Шрек”, май не успява да
учуди никого. Още повече, че в тази култова анимация актрисата се радва на
компанията на Еди Мърфи и Венсан Касел, които също са сред известните
гласове във филма.
Американската телевизионна водеща Елен Дедженерес, прочута със своя
позитивизъм, превръща в супер популярен герой рибката Дори от “В търсенето
на Немо”. Звездата от “Приятели” - чаровната Дженифър Анистън, се вдъхновя-
ва да даде гласа си на Ани Хюс в анимацията “Железният гигант”.
Според експерти “Весели крачета” става толкова прочут заради забавното
пингвинче с прякор Норма Джийн, което говори с човешки глас благодарение
на Никол Кидман. Друга чаровна блондинка под прикритие - Рийз Уидърспун,
признава, че Сюзън Мърфи от “Чудовища срещу извънземни” е нейната сестра-
близначка. Готиното Смърфче от прочутата
анимация с бюджет 110 млн. долара е
дебютният образ за певицата Кати Пери.
“Смърфовете” дават страхотен старт на
изпълнителката в областта на Седмото
изкуство и всеки неин клип прилича на
малка приказка.
Култовият филм на Pixar - “Играта на
играчките 3”, е озвучен на български от
много любими на публиката ни актьори.
Водачът в детската стая - Кен, симпати-
чен и наперен ерген, говори с гласа на
Ники Илиев. Прекрасната Барби е герои-
нята на Саня Борисова. Зад изказа на
разсеяния и добродушен динозавър Рекс
стои Кирил Маричков. А мечокът Лоцо
всъщност може да се нарича вече Ламбо,
защото самият Стефан Данаилов му
вдъхва живот с неповторимия си глас.

Трудно ще се намери човек по света,
който да няма любимо рисувано
филмче. Може би затова не е нужно
никой да чака Световния ден на
анимацията - 28 октомври, за да
отбележи подобаващо този празник,
който се чества от 2002 г. насам и е
учреден от Международната асоциа-
ция на анимационното кино. Всеки-
дневно по телевизията се излъчват
безброй така наречени движещи се
картинки. Има и огромно количество
специализирани канали, показващи
както забавни модерни рисувани
филми за възрастни, така и класичес-
ки анимации, които привличат като
магнит и малки, и големи почитатели
на това прекрасно изкуство.

Всичко започва през октомври на да-
лечната 1892 г., когато френският худож-
ник и изобретател Емил Рейно премиер-
но представя пред зрителите на френска-
та столица завладяващи светещи панто-
мими, които всъщност дават първия тласък
на развитието на анимацията на света.
Цялото това действие се прочува тогава
като “оптически театър”, който привлича
публиката в “Кабинета на фантастиката”
на музея “Гревен”. Именно там парижани-
те и гостите на града са удостоени с чест-
та да проследят магията на движещите се
изображения, прожектирани върху екран
с помощта на създаденото почти 15 лета
по-рано изобретение на Рейно, наречено
“праксиноскоп”. Благодарение на въртя-
ща се лента с рисунки, система от огледа-
ла и източник на светлина публиката има
възможност да види първата анимацион-
на подборка - “Халба бира”, “Клоунът с
кученцата” и “Бедният Пиеро”. Филмите
правят истински фурор, а авторът им се
възприема като истински магьосник.

Въпреки невероятното откритие, на
движещите се картинки доста време -
близо 20 години, не се обръща подобава-
що внимание. И едва след прочутата пре-
миера на първия филм, представен от
братята Люмиер, се сещат “живите” ри-
сунки да се обединят с киното. Така лека-
полека анимацията започва да прави
първи стъпки към истинския успех.

Кинематографът и забавните филмче-
та вървят ръка за ръка, макар и по
напълно самостоятелни пътища. В днеш-
но време това е цяла индустрия, създа-
дена от човек, чието име знае всеки,
гледал някога движещи се картинки
на екрана. Именно на Уолт
Дисни светът дължи поява-
та на първите в историята
на киното музикални, озву-
чени и пълнометражни ри-
сувани движещи се картин-
ки. Той е автор общо на 111
анимации и продуцент на още 576 творби.
Дисни е удостоен с 25 “Оскар”-а, а основа-
ната от художника през 1923 г. компания
и до ден-днешен е един от титаните на
анимацията и е сред най-разпознаваеми-
те символи на Холивуд.

Всеки от нас е гледал, а мнозина ис-
крено се възхищават на класиките на
“Дисни” като “Бамби”, “Пепеляшка”, “Питър
Пан”, “Мики Маус” и много, много други
прекрасни рисувани приказни филми. Не-
забравими са и някои съветско-руски кул-
тови творби - “Ну, погоди!”, “Вини пух” и
т.н. Сред най-известните български ани-
мации са “Тримата глупаци”, “Чоко и Боко”,
“Маргаритката”, “Умно село” и др.

Разбира се, произведенията на твор-
ците, създаващи рисувани филмчета пре-
ди стотина години, доста се различават
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Рисуваните филмчета всъщност са доказателство,
че мечтите често се превръщат в реалност

КУЛТОВИ ОБРАЗИ ПРОГОВАРЯТ
С ГЛАСОВЕ НА ЗВЕЗДИ

от онова, което днес превзема екраните
- и големите, и домашните, и компютърни-
те, и дори тези на телефона. Модерните
движещи се картинки шашват въображе-
нието именно благодарение на появата
на нови технологии, които позволяват
анимацията да направи не само големи
стъпки, но направо да завладява света с

огромни скокове. Въоръжени със
съвременните постижения в бран-

ша, режисьорите правят чудеса
- включват невероятни трико-

ве във филмите и разработ-
ват страхотни ефекти. И все

пак всяка кинотворба и
анимация не са само ат-

рактивни картинки, а
истории, предизвик-
ващи размисли и
подтикващи към съ-
преживяване.

Първите опити на
художниците да накарат картинката да се
движи всъщност вдъхват истински живот
на голямото изкуство, разбираемо и за
децата, и за родителите им.

И когато на 28 октомври в над
100 страни по света ще се отбележи праз-
никът на първата анимация, добре е да се
знае, че всъщност това е хубав жест на
благодарност към онези, които успяват да
превърнат мечтите в реалност. Идеята да
се посвети специален ден на рисуваните
филмчета е изключително благородна.
Защото подарява приятна възможност
възрастните отново да станат деца и да
се срещнат с първите си приятели - ани-
мационните герои, които остават в сърце-
то завинаги...

Кадър от
култовия
“Ну, погоди!”

Вечният Мики Маус

Първите прожекции от 1892 г.

“Тримата глупаци” е
сред символите на

българската анимация

Ìàãíèò çà ìàëêè è ãîëåìè,Ìàãíèò çà ìàëêè è ãîëåìè,Ìàãíèò çà ìàëêè è ãîëåìè,Ìàãíèò çà ìàëêè è ãîëåìè,Ìàãíèò çà ìàëêè è ãîëåìè,

Саня Борисова и Ники Илиев
озвучават “Играта на играчките 3”

Една от версиите на
рисувания “Мечо Пух”
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нес започналите от югозапад валежи ще об-
хванат цялата страна. Дъждът в Северна Бълга-
рия и високите полета ще премине в сняг. Ще
бъде ветровито. Със силен, североизточен

вятър ще нахлува студен въздух. В по-голямата част
от страната сутрешните температури ще бъдат между
2 и 7 градуса, в югоизточните райони до 10-12 граду-
са, а през деня ще се понижават. Атмосферното наля-
гане бавно ще се повишава. Над планините ще бъде
облачно, с валежи от сняг. Ще духа силен вятър. Тем-
пературите ще се понижават и максималната на висо-
чина 1200 м ще бъде около 1 градус, на 2000 метра ще
е около -2 градуса. Над Черноморието ще бъде облач-
но и дъждовно. Ще духа силен вятър. Максималните
температури ще са 9-12 градуса. Температурата на
морската вода е 16-18 градуса. Вълнението на морето
ще бъде 5-6 бала.

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за
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“≈À≈÷
ƒÌÂÒ ˘‡ÒÚËÂÚÓ Â Ì‡
‚‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡. ¬ËÂ
ÒÚÂ Ì‡ Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ
ÏˇÒÚÓ, Ì‡ Ô˙‚Ëˇ

Œ¬≈Õ
ƒÌÂÒ Ô‡ÚÌ¸Ó Ú̇ ‚Ë
ÏÓÊÂ ‰‡ Â ‚ ÎÓ¯Ó
Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ, ÔÓ‡‰Ë
ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ Ë ‰‡ ÌÂ

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
—ÎÂ‰Ó·Â‰ ‚Ë Ó˜‡Í-
‚‡ ÌÂÓ˜‡Í‚‡Ì‡ ÒÂ-
˘‡ Ò ËÌÚÂÂÒÂÌ
˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ˘Â

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
ƒÌÂÒ ‚Ë Ó˜‡Í‚‡ ÓÒÓ-
·ÂÌ‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡.
ÃÓÊÂ ‰‡ ÌÂ ‚Ë ËÁ-
ÌÂÌ‡‰‡ Ò ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡,

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
Œ˜‡Í‚‡ ‚Ë ÌÂÓ·ËÍ-
ÌÓ‚ÂÌÓ ÔË‚ÎÂÍ‡-
ÚÂÎÌÓ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂ,
ÍÓÂÚÓ ˘Â Ì‡Ô‡‚Ë

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
—ÎÛ˜‡ÈÌË Ú̌ ËÌÚÂÂÒ
˘Â ÒÂ ‡Á‚ËÂ ‚
ÌÂ˘Ó Ò˙‚˙¯ÂÌÓ
‡ÁÎË˜ÌÓ Ë ÌÂÓ˜‡Í-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
”ÔÓËÚËˇÚ ÚÛ‰ Â
‚ÂÂÌ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ
Ô Ú̇ Í˙Ï ÛÒÔÂıËÚÂ ‚Ë
‰ÌÂÒ. ÕˇÏ‡ÚÂ ÔË-

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
œÓÒÚ̇ ÔÍËÚÂ ‚Ë ˘Â
ÒÂ ÒÚÛ‚‡Ú Ì‡ Á‡-
Ó·ËÍ‡Îˇ˘ËÚÂ ÌÂÓ·-
ÏËÒÎÂÌË Ë ÂÍÒÚ‡-

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
œÂÁ ÚÓÁË ‰ÂÌ Ó˜‡Í-
‚‡ÈÚÂ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ.
ŸÂ ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú ÔÓ-
‡ÌÓ Ì‡·ÂÎˇÁ‡ÌË

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
œÂÁ ÚÓÁË ‰ÂÌ ˘Â
ËÏ‡ÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
‰‡ ÔÓˇ‚ËÚÂ Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡Ú‡ ÒË ‚ ÔÓÙÂ-

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÒÔÓ‰ÂÎ  ̌ ÓÔÚËÏËÁÏ‡ ‚Ë. ÕÂ Â
‚ÂÏÂ Á‡ ÌÓ‚Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌË .̌

ÌÓ ˘Â ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÌÂ˘Ó, ÍÓÂÚÓ ÒÚÂ
ËÒÍ‡ÎË.

‰ÂÌ  ̌ Á‡ÔÓÏÌˇ  ̆ ÒÂ. ÕÂ ÏËÒÎËÚÂ,
˜Â ˘Â ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ ÎÂÒÂÌ ÛÒÔÂı.

˜ËÌ‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔÎ‡Í‚‡ÚÂ ÓÚ ÌÂÒÔ‡-
‚Â‰ÎË‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò˙‰·‡Ú‡.

‚‡„‡ÌÚÌË. ÕÓ ÁÌ‡ÈÚÂ - Ì‡·Î˛‰‡-
‚‡Ú ‚Ë ÓÒ˙‰ËÚÂÎÌÓ Ë Ò ËÌÚÂÂÒ.

Ó·ÒÂ·Ë ÏËÒÎËÚÂ ‚Ë. ¡˙‰ÂÚÂ „ÓÚÓ-
‚Ë ‰‡ ÔÓËÁÚÂÍ‡Ú Ë ÔÓ·ÎÂÏË.

‚‡ÌÓ. œÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËÚÂ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌË  ̌ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú Ó·‡Ú.

ÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ. ŸÂ ËÏ‡ÚÂ
ÛÒÔÂı Ë ‚˙‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ.

¬ŒƒŒÀ≈…
ÕˇÍÓÈ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ
‚ÂÏÂ Â ÔÂ‰ËÁ‚Ë-
Í‡Î Û ‚‡Ò ÏÌÓ„Ó
ÔÓÁËÚË‚ÌË ÂÏÓˆËË,

ÔË ÚÓ‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú‡ ‚Ë Ò‡ ‚Á‡ËÏ-
ÌË. –‡‰‚‡ÈÚÂ ÒÂ Ë ÒÂ ÛÒÏËıÌÂÚÂ.

06.45 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈ-
ÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚ /Ô/

07.50 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ
ÔÓÁÓÂˆ

08.05 «ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÎËÌÂÈ-
Í‡ /Ô/

08.35 —‡Î‡‰ËÌ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
/22 ÂÔËÁÓ‰/

09.00 √ÌÓÏÂÓ Ë ΔÛÎËÂÚ‡ ‡ÌËÏ‡ˆË-
ÓÌÂÌ ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ,
2011„./, ÂÊËÒ¸Ó  ÂÎË
¿¯·˙Ë

10.25 —‚ÂÚÓ‚Ì‡ ÍÛÔ‡ ÔÓ ÒÍË ‡ÎÔËÈ-
ÒÍË ‰ËÒˆËÔÎËÌË: √Ë„‡ÌÚÒÍË
ÒÎ‡ÎÓÏ /ÊÂÌË, 1 Ï‡Ì¯/
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÍË ÒÂÁÓÌ‡,
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ «¸ÓÎ-
‰ÂÌ /¿‚ÒÚËˇ/

12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 Õ‡ ‰Ó·˙ Ô˙Ú - ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡

ÔÓ„‡Ï‡ ì“‡ÌÒÔÓÚî
12.35 »‰Â Ì‡¯ÂÌÒÍ‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡

œÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÙÓÎÍÎÓ
13.40 —‚ÂÚÓ‚Ì‡ ÍÛÔ‡ ÔÓ ÒÍË ‡ÎÔËÈ-

ÒÍË ‰ËÒˆËÔÎËÌË: √Ë„‡ÌÚÒÍË
ÒÎ‡ÎÓÏ /ÊÂÌË, 2 Ï‡Ì¯/
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ «¸ÓÎ-
‰ÂÌ /¿‚ÒÚËˇ/

14.45 ¡‡Á‰Ë œÂ‰‡‚‡ÌÂ
15.15 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.10 ≈‰ËÌ ÒÌËÏ‡˜ÂÌ ‰ÂÌ Ë„‡ÎÂÌ

ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ, 1968„./
17.00 ¬ˇ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ò √Ó‡Ì

¡Î‡„ÓÂ‚ œÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.00 ΔË‚ÓÚ˙Ú Â ‚ÍÛÒÂÌ Ò ”ÚË ¡˙˜‚‡-

Ó‚  ÛÎËÌ‡ÌÓ Â‡ÎËÚË
18.55 ƒËÒÍ‡‚˙Ë: ì—‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ·˙‰Â-

˘ÂÚÓî ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
19.40 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡!
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.30 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
20.45 ÿÓÛÚÓ Ì‡  ‡Ì‡Î‡
21.45 ¡ÂÎË ˇ‰Ó‚Â Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /

¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, 1987„./,
ÂÊËÒ¸Ó Ã‡ÈÍ˙Î –‡‰ÙÓ‰,
‚ ÓÎËÚÂ: √ÂÚ‡ —Í‡ÍË, ◊‡ÎÒ
ƒ‡ÌÒ, ƒÊÓÒ ¿ÍÎ˙Ì‰, —‡‡
Ã‡ÈÎÒ Ë ‰. (16)

23.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.45 ƒÊ‡Á ÎËÌËˇ:  ÓÌˆÂÚ Ì‡

ìGinger Grooveî /Ô/
00.35 œËˇÚÂÎˇÚ √‡Î Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

/—¿Ÿ, 2005„./
02.05 ƒÂ·ÌË ÏÓ¯ÂÌËˆË Ë„‡ÎÂÌ

ÙËÎÏ /Ô/
03.00 ¡ÂÎË ˇ‰Ó‚Â Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /

Ô/ (16)

06.30 ì¿„ÓÙÓÛÏî
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

07.00 ì“ÂÚ‡ ÒÏˇ-
Ì‡î - ÒÂË-

‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 15
08.00 ì“‡ÁË Ò˙·ÓÚ‡î- ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÔÂ-

‰‡‚‡ÌÂ Ò Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎ-
ÒÍ‡, ΔÂÌË Ã‡˜Â‚‡ Ë ƒË‡Ì‡
À˛·ÂÌÓ‚‡

11.00 ìCool Tî - Î‡ÈÙÒÚ‡ÈÎ ÔÂ‰‡-
‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘‡ œÂÚ  ̌ ƒËÍÓ‚‡

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡ ÂÏË-
ÒËˇ

12.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒËÚÍÓÏ,
Ò. 2, ÂÔ. 12

13.00 ì¡Â·ÂÚÓ ·Â„ÎÂˆî - œËÍÎ˛-
˜ÂÌÒÍË, —¿Ÿ, 1994„., –Â-
ÊËÒ¸Ó: œ‡ÚËÍ –ËÈ‰ ƒÊÓÌ-
Ò˙Ì, ¿ÍÚ¸ÓË: ƒÊÓ œ‡ÌÚÓÎË-
‡ÌÓ, ƒÊÓ Ã‡ÌÚÂÌˇ, À‡‡
‘ÎËÌ ¡ÓÈÎ Ë ‰.

15.00 ì»Á‡·ÂÎ  ‡ÒÚËÎÒÍ‡î - ÒÂË-
‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 19

16.00 ìÃ˙ÊÓÂÚÍËî -  ÓÏÂ‰Ëˇ,
—¿Ÿ, 2009„., –ÂÊËÒ¸Ó:
”ËÎ √Î˙Í, ¿ÍÚ¸ÓË: ¿Ì‡ÀËÌ
Ã‡Í Ó‰, ÕËÍ˙Î˙Ò ƒí¿„ÓÒ-
ÚÓ, ƒÊÓÌ Ã‡ÈÍ˙Î ’Ë„ËÌÒ,
≈ËÍ  ËÒ˜˙Ì ŒÎÒÂÌ, ƒ‡ÌË-
ÂÎ ’‡ËÒ, ÃÓÎË —ËÏÒ, —‡‡
–ËÏ˙, Ã‡„Ó ’‡¯Ï‡Ì

18.00 ìSurvivor:  ‡Ï·Ó‰Ê‡î - ÒÚÛ‰ËÓ
Ò ‚Ó‰Â  ̆ ’ËÒÚËÌ‡ ¿ÔÓÒÚÓ-
ÎÓ‚‡

19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ

19.30 bTV –ÂÔÓÚÂËÚÂ - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍË ‡Á-
ÒÎÂ‰‚‡ÌË  ̌ Ë ÙËÎÏË

20.00 ìœÂ‰‡È Ì‡Ú‡Ú˙Íî - ÒÓˆË‡ÎÂÌ
ÔÓÂÍÚ Ò ‚Ó‰Â  ̆Õ‡Ú‡ÎË  ̌—Ë-
ÏÂÓÌÓ‚‡

22.00 ì ÓÏËˆËÚÂî- ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
23.00 ì«‡Ú‚ÓÌËˆËî - ƒ‡Ï‡, —¿Ÿ,

2013„., –ÂÊËÒ¸Ó: ƒÂÌËÒ
¬ËÎÌ¸Ó‚, ¿ÍÚ¸ÓË: ’  ̨ƒÊ‡Í-
Ï‡Ì, œÓÎ ƒ‡ÌÓ,ƒÊÂÈÍ ƒÊË-
ÎÂÌıÓÎ, Ã‡Ë  ̌ ¡ÂÎÓ,¬‡ÈÓÎ‡
ƒÂÈ‚ËÒ, ÃÂÎËÒ‡ ÀÂÓ

01.50 ìÃ˙ÊÓÂÚÍËî /Ô./ -  ÓÏÂ‰Ë ,̌
—¿Ÿ, 2009„., –ÂÊËÒ¸Ó:
”ËÎ √Î˙Í, ¿ÍÚ¸ÓË: ¿Ì‡ÀËÌ
Ã‡Í Ó‰,ÕËÍ˙Î˙Ò ƒí¿„ÓÒÚÓ,
ƒÊÓÌ Ã‡ÈÍ˙Î ’Ë„ËÌÒ, ≈ËÍ
 ËÒ˜˙Ì ŒÎÒÂÌ, ƒ‡ÌËÂÎ ’‡-
ËÒ, ÃÓÎË —ËÏÒ, —‡‡
–ËÏ˙, Ã‡„Ó ’‡¯Ï‡Ì

06.30 ì’‡È ÚÂÍî -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡
ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌË ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËË

07.00 ì—˙·Û‰Ë ÒÂ...î

 Œ«»–Œ√
ƒÂÌ Ú̌ ÌˇÏ‡ ‰‡ Â
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÎÓ ,̄ ÍÓÎ-
ÍÓÚÓ ‚Ë ÒÂ ÒÚÛ‚‡.
¬˙ÔÂÍË ‚ÒË˜ÍË

07.25 ì—‚ËË,

ı‡ÏÓÌËÍÓ

Î˛·ËÏ‡!î

08.00 ì”ÏÌËˆËî

Â‰! ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÒÚÂ ‚ ˆÂÌÚ̇ ‡
Ì‡ Ò˙·ËÚË Ú̌‡. ƒÂÈÒÚ‚‡ÚÂ.

- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬
10.00 ìÕ‡ Ò‚ÂÚÎÓî Ò À˛·‡  ÛÎÂ-

ÁË˜
11.00 ì—˙‰Â·ÂÌ ÒÔÓî - ÔÂ‰‡-

‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬
12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 –‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ
13.00 ì◊ÂÚËËÚÂ ÔÂ‡î - Ò Û˜. Ì‡

’ËÈÚ ÀÂ‰Ê˙,  ÂÈÚ
’˙‰Ò˙Ì, ”ÂÒ ¡ÂÌÚÎË, ƒÊË-
ÏÓÌ ’ÓÌÒÛ, ƒÊÂÈÏÒ  ÓÒ-
ÏÓ Ë ‰.

15.30 —ÚÛ‰ËÓ ì¿î œ‘√î , ‰ËÂÍÚ-
ÌÓ

16.00 ‘ÛÚ·ÓÎ: ÀÂ‚ÒÍË - ÷— ¿ -
Ï‡˜ ÓÚ ì¿î ÔÓÙÂÒËÓÌ‡Î-
Ì‡ ÙÛÚ·ÓÎÌ‡ „ÛÔ‡, ‰Ë-
ÂÍÚÌÓ

18.00 ìÕË˜Ëˇ ÁÂÏˇî - ÔÂ‰‡‚‡-
ÌÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ ÚÂÎÂ‚ËÁËˇ

19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ - ˆÂÌ-
Ú‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ

19.30 Õ¿÷»ŒÕ¿ÀÕ¿ ÀŒ“¿–»fl
20.00 ìœÎ‡ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ ¬Â˘ËˆËÚÂî

- Ò Û˜. Ì‡ ƒÛÂÈÌ ƒÊÓÌÒ˙Ì,
 ‡Î‡ √Û‰ÊËÌÓ, ¿Ì‡-—Ó-
ÙËˇ –Ó·, ◊‡‡Ì ’ËÌ‰Ò,
“ÓÏ ≈‚ÂÂÚ —ÍÓÚ Ë ‰.

22.00 ì«‡‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ œÓÎËî -
Ò Û˜. Ì‡ ƒÊÂÌËÙ˙
¿ÌËÒÚ˙Ì, ¿ÎÂÍ ¡ÓÎ‰ÛËÌ,
¡ÂÌ —ÚËÎ˙, ‘ËÎËÔ —ËÈ-
ÏÛ ’ÓÙÏ‡Ì, ƒÂ·‡ ÃÂ-
ÒËÌ„ Ë ‰.

23.50 ì◊ÂÚËËÚÂ ÔÂ‡î - Ò Û˜. Ì‡
’ËÈÚ ÀÂ‰Ê˙,  ÂÈÚ
’˙‰Ò˙Ì, ”ÂÒ ¡ÂÌÚÎË, ƒÊË-
ÏÓÌ ’ÓÌÒÛ, ƒÊÂÈÏÒ  ÓÒ-
ÏÓ Ë ‰. /Ô/

02.00 ìœÎ‡ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ ¬Â˘ËˆË-
ÚÂî - Ò Û˜. Ì‡ ƒÛÂÈÌ
ƒÊÓÌÒ˙Ì,  ‡Î‡ √Û‰ÊË-
ÌÓ, ¿Ì‡-—ÓÙËˇ –Ó·, ◊‡-
‡Ì ’ËÌ‰Ò, “ÓÏ ≈‚ÂÂÚ
—ÍÓÚ Ë ‰. /Ô/

03.10 ì«‡‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ œÓÎËî -
Ò Û˜. Ì‡ ƒÊÂÌËÙ˙
¿ÌËÒÚ˙Ì, ¿ÎÂÍ ¡ÓÎ‰ÛËÌ,
¡ÂÌ —ÚËÎ˙, ‘ËÎËÔ —ËÈ-
ÏÛ ’ÓÙÏ‡Ì, ƒÂ·‡ ÃÂ-
ÒËÌ„ Ë ‰./Ô/

ÚÂÌ‰ÂÌˆËË, ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂ
‡·ÓÚ‡ ÔÓ ‚‡ÊÌË ÔÓÂÍÚË.

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
12

08.45 ì—ÎÓ‚Ó Ì‡ Ô‡ÒÚË‡î

09.00 ÕÓ‚ËÌË

09.15 ì¬ÍÛÒÌÓî

09.50 ìÃ‡‡Ú ¡‡¯‡Ó‚. À˛·Ó-

‚Ú‡ Ë‰‚‡ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓî

10.45 ì—ÏÂ¯‡ËÍË. ÕÓ‚ËÚÂ

ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇî

11.00 ÕÓ‚ËÌË

11.15 ì»‰Â‡ÎÌËˇÚ ÂÏÓÌÚî

12.05 ì¬ Ì‡¯Â ‚ÂÏÂî

13.10 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì√‡‚‡Ìî

14.00 ÕÓ‚ËÌË

14.15 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì√‡‚‡Ìî

(ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ)

17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

17.15 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì√‡‚‡Ìî

(ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ)

17.30 ìÀÂ‰ÂÌ‡ ÂÔÓı‡î

20.00 ¬ÂÏÂ

20.30 ì“‡ÁË ‚Â˜Âî Ò ¿Ì‰ÂÈ

Ã‡Î‡ıÓ‚

22.05 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìÕÂÔÎ‡-

ÚÂÌ ÓÚÔÛÒÍî

00.15 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì—Ú˙ÔÍ‡-

Ú‡î

02.15 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì¿Û-Û!î

03.25 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì“ÂÚÓÚÓ

ÔÓÎÛ‚ÂÏÂî

04.50 ì¬ Ì‡¯ÂÚÓ ‚ÂÏÂî

ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ‡ ÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò‡ Ï‡ÎÍÓ,
ËÏ‡ÚÂ ¯‡ÌÒ ‰‡ ÛÒÔÂÂÚÂ.

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
10

�����
�����

�����

�����
�����

�����
����� �����



ÃÓÁÈÂÐÅÌÅ

СЪБОТА 25 ОКТОМВРИ 2014

www.duma.bg 3 63 63 63 63 6



ÃÓÁÈÂÐÅÌÅ

СЪБОТА 25 ОКТОМВРИ 2014

www.duma.bg 3 73 73 73 73 7



ÑÏÎÐÒ

СЪБОТА 25 ОКТОМВРИ 2014

www.duma.bg 33333 88888

Т

гледайте

ÂÚÇÏÎÌÅÍÀÍÈÅ

Утре се навършват
8 години от смъртта на

СТЕФАНА
ИВАНОВА
ПЕТКОВА

1931 - 2006

От близките

Винаги ще бъдеш
в нашите сърца!

ÒÚ.Ì.Ò. ÷≈Õ¿ ¿“¿Õ¿—Œ¬¿
ƒ»Ã»“–Œ¬¿

Изминаха 3 години от загубата на нашата
скъпа и обичана съпруга, майка и баба

От семейството

Благодарим ти, че живя с нас.
Поклон пред светлата ти памет!

8.IХ.1923 - 25.X.2011

ÂÚÇÏÎÌÅÍÀÍÈÅ

Семейството и приятели

ИВАН КОЛЕВ

Поклон пред паметта на нашите родители-антифашисти от Дупница -
пример за родолюбие и борба за справедливост.

ВЕРКА КОЛЕВА

1924-20041919-1990

ФУТБОЛ
ПО НОВА

16.00 Левски - ЦСКА
ПО ДИЕМА

19.00 Лудогорец -
Черно море

ПО БТВ ЕКШЪН
14.45 Уест Хем - Манчестър Сити

19.30 Суонзи - Лестър
ПО РИНГ

19.00 Парма - Сасуоло
21.45 Сампдория - Рома

ПО ЕВРОСПОРТ 2
16.30 Борусия Д - Хановер

19.30 Байер - Шалке
ПО ТВ +

19.00 Реал Мадрид - Барселона

УТРЕ

ПО ДИЕМА
15.30 Тотнъм - Нюкасъл

18.00 Манчестър Юнайтед - Челси
ПО НОВА СПОРТ

15.30 Бърнли - Евертън
ПО РИНГ

19.00 Лацио - Торино
ПО ЕВРОСПОРТ 2

16.15 Волфсбург - Майнц

Треньорът на Левски Геор-
ги Иванов подхвана психоата-
ка преди “вечното дерби” с
ЦСКА. Двубоят днес е от 13-ия
кръг в “А” група от 16.00 ч. на
Националния стадион “Васил
Левски” и ще бъде излъчен по
Нова ТВ. В него “сините” ще
срещнат за 137-и път в шам-
пионата “червените” след чер-
на поредица от 7 мача без по-
беда и 5 поредни загуби. По-
ради тази причина Гонзо даде
пресконференция след доста
дълго мълчание преди мач. “Аз
лично не се притеснявам от
ЦСКА - отбор, който 15 години
ми е носил голяма радост.
Имах притеснения, когато пре-
ди няколко години щяха да ги

Гонзо подхвана
психоатака

Можем да победим ЦСКА, изрази увереност
треньорът и директор на „сините”
Мариан НИКОЛОВ

закрият, но това е в кръга на
шегата”, започна Гонзо. “Този
мач ще бъде различен от този,
който играхме преди 3 месе-
ца. ЦСКА се фаворизира мал-
ко, но все пак са лидер. Ние
трябва да играем добре. Тези
мачове са игра на грешки и
детайлите ще решат двубоя.
Срещат се 2 равностойни от-
бора и затова никога няма да
стане добър и зрелищен мач с
много голове. За журналисти-
те това е по-различен двубой,

за нас е само един мач и се
готвим като всяка седмица - за
победа. Нито мислим как да
спираме серията, нито мислим
каква е серията на ЦСКА. Ис-
каме да играем по начина, по
който трябва и да спечелим.
Независимо как се казва про-
тивникът, дали ЦСКА или нещо
друго. С цялото ми уважение
към ЦСКА смятам, че нашият
отбор има нужните качества да
спечели мача”, заяви Георги
Иванов.

Той не пожела да комен-
тира рефера Ивайло Стоянов

- Сватбата, който днес за вто-
ри път ще свири “вечното дер-
би”. “Ако си добър професио-
налист, трябва да го свириш
безпристрастно и каквото има
на терена. Не съм говорил с
никой от фенклуба за написа-
ната декларация, но в послед-
ните мачове Левски е ощетен
от съдиите - в Дупница, както
и в Пловдив срещу Локомо-
тив. Особено страничните
съдии повлияха на резултати-
те от мачовете. Смятам, че
реферът трябва да се справи”,
завърши Гонзо.

 À¿—»–¿Õ≈

¡ÓÚÂ‚ œ‰ - ¡ÂÓÂ 3:1
1:0 √‡Ï‡ÍÓ‚ (50) 2:0 »-
¯‡Í (54) 3:0 ÷‚ÂÚÍÓ‚ 64
3:1 ¡‡Í‡ÎÓ‚ (76) ◊ : ƒÊÓ-
Ï‡Ì (37-¡Â); —Î‡‚Ëˇ -
ÀÓÍÓ œ‰ 0:2  ‡Ï·ÛÓ‚ (48
Ë 79) ◊ : œ‡ÌÓ‚ (71-—); ’‡ÒÍÓ‚Ó - Ã‡ÂÍ 0:1
 ˙ÒÚÓ‚˜Â‚ (6); ÀËÚÂÍÒ - ÀÓÍÓ —Ù (ÒÌÓ˘Ë);
‰ÌÂÒ, 16.00 ˜. ÀÂ‚ÒÍË - ÷— ¿ (ƒËÂÏ‡);
19.00: ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ - ◊ÂÌÓ ÏÓÂ (ƒËÂÏ‡)

ì¿î √–”œ¿, ’III  –⁄√

1. ЦСКА 12 9 2  1 26:6 29
 2. ЛУДОГОРЕЦ 12 6 4  2 23:11 22
 3. БЕРОЕ 13 6 3  4 23:15 21
 4. ЛЕВСКИ 12 6 3  3 17:14 21
 5. БОТЕВ 13 6 3  4 20:16 21
 6. ЛОКО СФ 12 6 2  4 12:11 20
 7. ЛИТЕКС 12 6 1  5 19:15 19
 8. ЧЕРНО МОРЕ 12 4 3  5 14:11 15
 9. ЛОКО ПД 13 3 4  6 10:21 13
 10.СЛАВИЯ 13 3 3  7 11:18 12
11. МАРЕК 13 3 3  7 7:25 12
12. ХАСКОВО 13 1 1 11 6:25  4

’IV Í˙„, ÔÂÚ˙Í, 14.00 ˜. Ã‡ÂÍ - ÀÛ‰Ó„Ó-
Âˆ (ƒËÂÏ‡); Ò˙·ÓÚ‡, 17.30 ˜. ÷— ¿ - —Î‡‚Ëˇ
(ƒËÂÏ‡); ÌÂ‰ÂÎˇ, 13.00 ˜. ÀÓÍÓ —Ù - ÀÂ‚ÒÍË
(ƒËÂÏ‡); 14.30 ˜. ÀÓÍÓ (œ‰) - ’‡ÒÍÓ‚Ó;  ◊ÂÌÓ
ÏÓÂ - ¡ÓÚÂ‚ œ‰; 3 ÌÓÂÏ‚Ë (ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ),
17.45 ˜. ¡ÂÓÂ - ÀËÚÂÍÒ (ƒËÂÏ‡)

резултати

тото

 ÏÅ×ÀËÁÈ ÎÒ
ÒÈÐÀÆ ¹85

6 от 49
I ТЕГЛЕНЕ: 6, 21, 22, 30, 35, 37
I гр. (6) няма
II гр. (5) 17 по 2345.00 лв.
III гр. (4) 551 по 72.40 лв.
IV гр. (3) 12934 по 4.30 лв.
ДЖАКПОТ: 910 361.11 лв.
II ТЕГЛЕНЕ: 6, 10, 19, 27, 35, 40
I гр.(6) няма
ДЖАКПОТ: 3 153 154.51 лв.

6 от 42
9, 11, 21, 28, 32, 34
I гр. (6) 1 от 699 731.60 лв.
II гр. (5) 17 по 1027.20 лв.
III гр. (4) 651 по 26.80 лв.
IV гр. (3) 10634 по 2.40 лв.

5 от 35
I ТЕГЛЕНЕ: 1, 7, 11, 24, 26
I гр.(5) 4 по 6086.20 лв.
II гр. (4) 344 по 70.80 лв.
III гр. (3) 10 935 по 3 лв.
II ТЕГЛЕНЕ: 10, 22, 25, 29, 31
I гр. (5) 2 по 12 172.40 лв.
II гр. (4) 282 по 86.30 лв.
III гр. (3) 9693 по 3.40 лв.

ТОТОДЖОКЕР
Позиции: 2, 6, 7
Цифри: 9, 1, 6
I гр. (3) 22 по 948.30 лв.
II гр. (2) 2610 по 8.00 лв.

ЗОДИАК
2, 8, 21, 31, 49 Зодия: 8 (Скорпион)
I гр. (5+1); II гр. (5) няма
III гр. (4+1) 1 от 3133.40 лв.
IV гр. (4) 3 по 500 лв.
V гр. (3+1) 14 по 100 лв.
VI гр. (3) 143 по 10 лв.
VII гр. (2+1) 215 по 5 лв.
VIII гр.(1+1) 1158 по 1 лв.
ДЖАКПОТ: 333 268.40 лв.

Дисциплинарната комисия на УЕФА
излезе с решение във връзка със скандал-
ния мач на Сърбия с Албания от квалифи-
кациите за Евро 2016, който беше прекра-
тен в 43-ата минута, след като дрон спусна
над стадион „Партизан“ знаме на Велика
Албания. Заради провокацията станаха
безредици на терена. Eвропейската фут-
болна централа реши да присъди на Ал-

УЕФА: 0 Т. И ПО 100 000 ЕВРО ГЛОБА
ЗА СЪРБИЯ И АЛБАНИЯ В СКАНДАЛНИЯ МАЧ

бания служебна загуба с 0:3. На Сърбия са
отнети 3 т. в квалификациите за Евро 2016.
Така на практика и двата съперника полу-
чават по 0 т. Освен това тимът на Сърбия
ще играе 2 домакински квалификации пред
празни трибуни. Футболните съюзи на две-
те държави са глобени с по 100 000 евро.
Решението беше оповестено на сайта на
Сръбския футболен съюз и след това

потвърдено на интернет страницата на
УЕФА. Футболните централи на Сърбия и
Албания в 5-дневен срок ще получат пис-
мените обяснения на УЕФА за наложени-
те наказания и после в 3-дневен срок след
получаването им имат право да ги обжал-
ват. Вчера се проведе извънредно събра-
ние на изпълкома на Сръбския футболен
съюз заради наложеното наказание.

Ботев Пд най-после
прекъсна лошата си
серия срещу Берое.
Избраниците на Вели-
слав Вуцов надвиха с
3:1 Берое в “Битката за
Тракия” в 13-ия кръг на
“А” група и двата отбо-
ра се изравниха по точ-
ки в класирането. Над
всички в дербито беше
капитанът на домакини-
те - ветеранът Иван
Цветков, който се отче-
те с гол, 2 асистенции и
греда. Другите попаде-

ния във вратата на Бла-
гой Макенджиев бяха
дело на Милен Гамаков
(50) и Томаш Иршак
(54). Резервата Димо
Бакалов (76) пък вкара
почетно за селекцията
на Петър Хубчев. “Ка-
нарчетата” нямаха по-
беда над Берое цели 7
години след 2:0 срещу
старозагорци на 22
септември 2007 г., а в
последвалите 8 мача
завършиха с 6 успеха
на заралии, а 2 двубоя

завършиха наравно.
 И четирите попаде-

ния в срещата паднаха
след почивката. Първо-
то полувреме също
беше много интересно,
като положенията пред
двете врати се редува-
ха, но гол не падна.

 В 37-ата минута пък
Берое остана с 10 чо-
века. Игор Джоман
беше изгонен за втори
жълт картон, след като
фаулира първо Милен
Гамаков, а след това и
Пламен Николов. Само
секунди след това гос-

тите можеше да полу-
чат и втори червен кар-
тон, но съдията Вихрен
Манев спести изгонва-
нето на Веселин Пенев.
Защитникът влезе из-
ключително грубо на
Филип Филипов, поси-
чайки го право в глезе-
на. “Канарчето” обаче
не получи сериозна
контузия и това спаси
Пенев.

 Преди мача се про-
веде и Общо събрание
на акционерите на Бо-
тев, което предприе
промени в Съвета на

директорите. Изненад-
ващо беше освободен
Ангел Палийски, който
се занимава със строе-
жа на стадион „Христо
Ботев”. Освен него бяха
освободени още Юли
Попов и Бисер Лазов.
Новите лица в Съвета
на директорите са Апо-
стол Апостолов, адво-
кат Георги Несторов и
Иван Йончев. Предсе-
дател на Съвета на ди-
ректорите остава Иван
Джиджев. Мястото си в
него запазва Ангел
Ванчев.

Капитанът на Ботев Пд Иван Цветков шутира
към вратата на Берое, а Игор Джоман се опитва
с шпагат да му попречи. Цветков вкара третия
гол за победата на домакините с 3:1 в Коматево

Снимкa ПРЕСФОТО/БТАБотев би Берое за пръв път от 7 годиниБотев би Берое за пръв път от 7 годиниБотев би Берое за пръв път от 7 годиниБотев би Берое за пръв път от 7 годиниБотев би Берое за пръв път от 7 години
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Ùå ïðîäúëæè ëè “÷åðâåíàòà” äîìèíàöèÿ?
Мони ГЕОРГИЕВ

Д
нес от 16.00 ч. Националният стадион „Ва-
сил Левски“ приема 137-мото шампионат-
но „вечно дерби“ Левски – ЦСКА. За
първи път от доста време насам единият
от съперниците влиза в сблъсъка като

лидер в „А“ група, а победата би била втора поред-
на важна крачка за водача ЦСКА към чаканата
вече 6 години 32-ра титла. В предния кръг „армей-
ците“ биха Литекс с 2:0 и водят със 7 т. на шампи-
она Лудогорец и с 8 т. на Левски. Освен това „чер-
вените“ са в рекордна серия от 5 поредни успеха
за първенство срещу Левски, в последните 8 „веч-

ни дербита“, играни през октомври, пък са записа-
ли 5 успеха и 3 равенства. “Сините” също нямат
загуба в “А“ група от края на август, като спечели-
ха последните си 5 мача в столицата. 26-кратните
шампиони имат и леко предимство в общия баланс
– 52 срещу 48 победи, при 36 равенства, а головата
разлика е 190:187 за Левски.

ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ:

Бием Левски
и Лудогорец
през есента и
сме шампиони

Георги (Джони) ВЕЛИНОВ е
роден на 5 октомври 1957 г.
в Русе, дългогодишен вратар
на ЦСКА. Юноша на Дунав,
където през 1974/75 г. започ-
ва и професионалната си
кариера. Следващите 2 сезо-
на играе в “армейския” Черно
море, след което преминава в
ЦСКА. За 10 сезона на „черве-
ната“ вра-та печели 5 титли
и 4 Купи на България. Карие-
рата му продължава в порту-
галските Спортинг Брага,
Академика Коимбра и Елваш.
Завръща се в ЦСКА за сезон
1991/92 г. и отново става
шампион. До края на кариера-
та си през 1995 г. пази и за
Славия, Сливен и Ботев Нови
пазар. От януари 2009 до
януари 2012 г. е директор на
ДЮШ на ЦСКА. През 1980 г.
става “Майстор на спорта”,
а през 1981 г. е избран за
“Футболист на България”.
Пазил в 33 мача за национал-
ния отбор.

 Г-н Велинов, настоящият мач
ключов ли е за ЦСКА в битката за
титлата?

- Бих казал, че ако победим Левски
и Лудогорец през есента, приключва
първенството.

 ЦСКА изигра силна първа тре-
тина от сезона...

- Отборът върви добре, това ме рад-
ва. Всичко е благодарение на Стойчо
Младенов, който успя да намери тези
момчета – без големи заплати, без да
ги получават навреме. Успя от нищо –
нещо да направи. Показателно е, че
навремето играехме не за пари, а за
чест, сега пак е така.

 Масовото мнение е, че в послед-
ните години „вечното дерби“ бе ста-
нало непривлекателно заради малко-
то голове, но в 3 от последните 7
мача бе мината границата от 2 гола
и има тенденция нещата да се проме-
нят в положителна насока?

- „Вечното дерби“ ще бъде такова,
когато се напълнят стадионите, както
беше по времето, когато ние играехме.
Хората идваха, защото искаха да видят
хубав мач. Възвръща се малко по малко
атмосферата. Липсва фаворит – имало
е моменти, в които ЦСКА са били по-
слаби от Левски и са побеждавали,
както и обратното. Надявам се този път
да видим нещо красиво.

 В ЦСКА има сериозно текучест-
во на футболисти през последните
години...

- Сами виждате – идват и си замина-
ват футболисти. Менди, Косоко, не са си
получавали заплатите, осъдиха ЦСКА,
отиват в друг клуб, заменят ги други...
Едно време беше друго – имахме едни
и същи хора 7-8 години. Знаехме си кой
кога ще играе, на кой пост – само като
си видехме физиономиите, знаехме
вече за какво става въпрос. Сега за го-
дина-две някой направи име и веднага
го продават.

 Вероятно това е сериозна преч-
ка за целите на клуба?

- Ако си поставиш задача, например,
2015-а или 2020 г. да имаш отбор, с който
да играеш в Шампионска лига, да се
бориш на 3 фронта, пречи. Но самите
футболисти идват в ЦСКА с цел да заиг-
раят добре и да ги продадат. В Лудого-
рец успяха да задържат водещите си
играчи, защото са добре обезпечени.

 Какви премии получавахте за
успех във „вечното дерби“?

- Никога не сме се интересували от
пари. Важното бе да излезеш да игра-
еш, да си в състава. Най-голямата пре-
мия, която съм получавал за победа над
Левски, бе 80–100 лв. от министъра на
отбраната. Нека сегашните футболисти
да си получават значително по-големи-
те заплати, но да играят футбол.

 Криели ли сте се след загуба от
Левски?

- Да, беше нещо нормално. Месеци
преди мачовете вкъщи се знаеше какво
правя, децата не се обаждаха, тишина.

 Какво е чувството да спасиш
дузпа на Левски?

- Много дузпи съм спасявал, но най-
радостно ми беше да отразя наказате-
лен удар срещу Левски. На Парма съм
спасявал, на Монако също. Получих ку-
фарче с ръкавици от вратаря на Рома
Франко Танкреди. Бяха хубави, вносни.

 Г-н Аладжов, съгласен ли сте, че
„вечното дерби“ позагуби от блясъка
си през новия век заради слабата
резултатност, но започва полека да
го възвръща?

- „Вечното дерби“ ще бъде „вечно“,
когато Левски е в челото, сега не е точ-
но така. ЦСКА неслучайно е на първото
място, тъй като направиха нелоша се-
лекция. Пак ще се води дерби този мач,
тъй като сблъсъкът винаги е имал по-
особен заряд от останалите срещи в „А“
група. Тук няма фаворит, зависи кой с
каква нагласа ще излезе на терена. Пак
казвам, за да се афишира този мач отно-
во като „дерби“, Левски трябва да започ-
не да побеждава, защо иначе се гонят
негативни рекорди.

 Каква би била стойността на
победата за Левски?

- Победа ще върне самочувствието
за следващите мачове, ще даде шанс
да се закачим в челната тройка. Иначе
нова нулева година и става трудно. Ако
изоставаме на доста точки от върха, и
Димитър Димитров – Херо да дойде,
няма как да промени нещата.

 До момента Левски е спечелил с
16 т. като домакин и едва 5 в госту-
ванията си. Защо е така?

- Може би е психика, играят срещу
нас по-твърдо навън. Имало е периоди
по мое време, когато сме взимали пове-
че точки от гостувания.

 Кой от бековете на Левски през
годините се е доближавал най-много
до вашия стил на игра?

- Включително от младите, бих посо-
чил Мики Орачев. Харесва ми момчето
– и в защитен стил, и в атакуващ план.
Независимо дали Херо ще е треньор
или друг, трябва да обърне внимание
на младите, бъдещето е в тях и Левски
трябва да има търпение, въпреки че
всяка година гони максимума. Така,
както на Бербатов дадоха шанс и после
стана голям футболист.

 Имате само 3 жълти картона в
цялата кариера, при това нито един
заради фаул, впечатляваща характе-
ристика за ляв бек...

- Действително е така. Такъв ми беше
стилът – винаги съм играл без наруше-
ния, без да влизам грубо. Имало е тре-
ньори, които са ми казвали „Влез по-
твърдо“. Не можех, развалях си играта.

 Искали ли сте да се наложите
на друг пост?

- Започнах като халф. Но на Иван
Здравков, бащата на Тони Здравков,
му счупиха крака в Бургас и тогава
почнах да играя на неговата позиция
като ляв бек.

 Имало ли е такъв нападател,
който да не можехте да опазите?

- Имаше трудни, никой футболист не
е бил постоянно на ниво, включително
аз. Такива бяха Атанас Александров от
Славия, Борис Киров от Берое, Пламен
Христов от Черно море. Имаше куриоз-
на случка. При едно гостуване във Вар-
на, Христов ми казва „Мачът е равен,
нали знаеш?!“ Повеждаме 1:0, те израв-
няват – „Аз нали ти казах!“ – Обаче 15
минути преди края ни вкарват за 2:1 и
той идва при мен „Ти какво си мислеше,
че Морето е до колене ли?“

 Коя е най-сладката ви победа
срещу „вечния враг“?

- „Вечни врагове“ няма – аз съм при-

Голяма радост и за двамата ми синове,
на които пръстите им дори не запълва-
ха наполовина пространството в ръка-
вицата.

 „Вечното дерби“, което никога
няма да забравите?

- Спомням си първия мач – през
декември беше, и ЦСКА спечели с 2:1.
Това ми беше едно от най-хубавите
дербита. Поведохме с 2:0, дадоха 2
дузпи на Левски – на Войн Войнов я
хванах, Руси Гочев ми вкара. Първите и
последните спомени са най-хубави. В
последното ми дерби през 1992 г. на-
правихме 2:2 в много красив мач. Имах-
ме млад отбор, но станахме шампиони.

 Попречи ли ви забраната за
трансфери в чужбина?

- Много предложения имах, но тряб-
ваше да ги забравя. Разрешаваха само
в Кипър, но се изискваше да имаш
навършени 28 г. Чудиш се как да се
пишеш на 28, като си станал на 30...

 А Левски правил ли е опити да
ви привлече?

- Връщам се с младежкия национа-
лен отбор, мисля, че беше от Дания. Бях
войник във Варна и имах подписан до-
говор с ЦСКА. Иван Славков, Бог да го
прости, бе застанал с масленозелен
„Мерцедес“ и ми вика: „Заповядай, тука
е истината, тука е Левски“. Отговорих:
„Благодаря, предпочитам черната „Вол-
га“. С нея чичо Крум Милев ме чакаше.

СТЕФАН АЛАДЖОВ:

Няма „вечно”
дерби, когато
„сините”
играчи са слаби

Стефан АЛАДЖОВ е роден
на 18 октомври 1947 г. в
София, рекордьор по брой
изиграни мачове за Левски.
Започна кариерата си в
Спартак Сф, за който за-
писва 10 мача в периода
1964–1966 г. Играе един
сезон в ДНА Сливен, след
което е привлечен в Левски.
На „Герена“ играе 14 сезона,
като записва 368 шампио-
натни и общи 473 официални
срещи със синята фланелка.
Вкарал е 4 гола в „А“ група,
5 пъти шампион на България
и 5 пъти носител на купата.
В последния сезон от карие-
рата си – 1981/1982 г., играе
в Спартак Вн. Има 30 мача
и 1 гол за националния от-
бор. Завършил ВИФ „Георги
Димитров“ (сега НСА “Васил
Левски”). През 1973 г. става
„Заслужил майстор на спор-
та“. След края на кариерата
си работи като треньор
в ДЮШ на Левски.

ятел и с Гошо Денев, и с Димитър Пе-
нев, с Паро Никодимов, да не изреж-
дам всички... Но винаги си спомням
онова 7:2, въпреки че тогава ЦСКА
имаше много силен отбор.

 Имали ли сте шанс да облечете
екипа на ЦСКА?

- Първо, по наше време Централният
комитет на БКП не разрешаваше. Аз иг-
рах в Сливен, влязохме в „А“ група. Крум
Янев беше треньор и искаше да отида в
ЦСКА, но аз бях убеден, че искам да играя
в Левски. И братята ми, и чичо ми, който
бе зам.-министър на пощите, бяха левска-
ри и така стояха нещата. При трансферите
стадион „Васил Левски“ се напълваше.
Отиваш пред една комисия и казваш „Ис-
кам да играя еди-къде си“. При юношите
беше на райони – например, ако живееш
в ж.к. „Обеля“, можеш да играеш за Сла-
вия, Левски или ЦСКА. Аз живеех в Благо-
евски район и заиграх в  Спартак Сф.

 Изпитвахте ли неудобство след
загубите във „вечното дерби“?

- Седмица след загубата се покри-
вахме и чакахме следващия мач. Тези
мачове са като от евротурнирите – с по-
друг заряд, с препълнени трибуни.

 Канили ли са ви от Левски да
поемете първия тим?

- Не, бях навремето помощник на
Васил Методиев - Шпайдела, но отдав-
на спрях с треньорската дейност.
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Легенди на ЦСКА
и Левски
си спомнят
за  „вечни дербита”

Стр. 39

гледайте

ПО БНТ 1
СКИ

10.25 и 13.40 СК в
Зьолден (жени)
ПО ЕВРОСПОРТ

Боен клуб
22.00 Суперкомбат

GP
ПО ЕВРОСПОРТ 2

КОЛОЕЗДЕНЕ
09.00 Саитама критериум

21.30 Шест дни на Амстердам
ПО Ф+

МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ
09.00 Гран при на Малайзия

(квалификация)
ТЕНИС

13.00 Турнир в Сингапур (жени)
15.30 Турнир в Базел (мъже)

УТРЕ

ПО БНТ 1
СКИ

10.25 и 13.40 СК в Зьолден (мъже)
ПО БНТ СВЯТ
БАСКЕТБОЛ

18.00 ЛУКойл Академик - Рилски
спортист
ПО РИНГ

ВОЛЕЙБОЛ
20.50 Перуджа - Тренто

ПО ЕВРОСПОРТ
СНУКЪР

14.45 Интернешънъл
ПО Ф+

МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ
09.40 Гран при на Малайзия

ТЕНИС
13.00 Турнир в Сингапур (жени)

15.30 Турнир в Базел (мъже)

Най-добрият български тенисист
Григор Димитров (№11 в света) срази с
лекота състезаващия се за Канада чех
Вашек Поспишил (№44) с 6:2, 6:2 в 1/8-
финален сблъсък от турнира в Базел и
за втори път в кариерата си се добра
до среща с идола си в тениса Роджър
Федерер на 1/4-финалите. Швейца-
рецът, който има 5 титли от 10 изигра-
ни финала в Базел, пък обърна Денис
Истомин (Каз, №55) с 3:6, 6:3, 6:4.

Досега Гришо имаше една победа
срещу Поспишил - в квалификациите в
Токио през 2012 г., когато го пречупи
с 6:4, 6:7 (5), 6:2. Този път хасковлията
беше далеч по-убедителен.

“Исках просто да играя добър те-
нис и се получи. Доволен съм от пред-
ставянето си. Срещу Роджър няма да
правя нищо по-различно от миналата
година - ще изляза с амбицията да
наложа собствения си стил на игра и
да победя. В този мач ще се види как-
во съм научил от предишния път, ко-
гато срещнах Федерер”, обяви Григор
след успеха над Поспишил. До момен-
та Григор е срещал идола си Феде-
рер само веднъж - миналата година
пак на 1/4-финала в Базел, и тогава

ГРИШО ПАК
СРЕЩНА
ИДОЛА СИ
Хасковлията игра
1/4-финал с Федерер
в Базел снощи

отстъпи с 3:6, 6:7 (2).
„Оттогава Димитров подобри мно-

го играта си. Аз пък напоследък изи-
грах серия тежки мачове, но винаги
успявам да се възстановя. Не очаквам
да имам проблем с това и сега”, зака-
ни се Федерер.

ШАРАПОВА
ПОБЕДИ
В СИНГАПУР
И ОТПАДНА

Мария Шарапова спечели по-
следната си среща в Бялата група,
но отпадна от Шампионата на УТА в
Сингапур с награден фонд $6,5 млн.
Приятелката на Григор Димитров,
която бе под №2 в турнира, надигра
със 7:5, 6:7 (4), 6:2 Агнешка Радван-
ска (Пол, №6). Загубата на втория
сет обаче костваше на рускинята от-
падане. На полуфинал продължи
тъкмо полякинята, след като в по-
следния мач в групата Каролине
Возняцки (Дан, №8) разби Петра
Квитова (Чех, №3) с 6:2, 6:3. В по-
следния мач от “Червената група”
Ана Иванович (Сърб, №5) пречупи
Симона Халеп (Рум, №3) със 7:6 (7),
3:6, 6:3 но отпадна. На полуфинали-
те ще се срещнат Халеп с Радван-
ска и Серена Уилямс с Вознячки.

 Мария Шарапова получава поздравления от Агнешка Радванска за
победата в Шампионата на УТА в Сингапур, но на полуфиналите

продължава полякинята, въпреки загубата с 1:2 сета

РЕЗУЛТАТИ

III Í˙„
„ÛÔ‡ ¿: ¡ÓÛÒËˇ Ã¸ÓÌıÂÌ„Î‡‰·‡ı (√Â) -

¿ÔÓÎÓÌ ÀËÏ‡ÒÓÎ ( ËÔ) 5:0; ¬ËÎˇÂ‡Î (»ÒÔ) -
÷˛Ëı (ÿ‚ÂÈˆ) 4:1. ¬Ó‰Ë ¬ËÎˇÂ‡Î Ò˙Ò 7 Ú.,
ÔÂ‰ ¡ÓÛÒËˇ 5, ¿ÔÓÎÓÌ 3, ÷˛Ëı 1.

„ÛÔ‡ ¬: ¡˛Ê (¡ÂÎ) -  ÓÔÂÌı‡„ÂÌ (ƒ‡Ì)
1:1; “ÓËÌÓ (»Ú) - ’»  ’ÂÎÁËÌÍË (‘ËÌ) 2:0.
1. “ÓËÌÓ 7 2. ¡˛Ê 5 3.  ÓÔÂÌı‡„ÂÌ 4 4.
’»  0

„ÛÔ‡ —: œ‡ÚËÁ‡Ì (—˙) - ¡Â¯ËÍÚ‡¯ (“Û)
0:4; “ÓÚÌ˙Ï (¿Ì„) - ¿ÒÚÂ‡Ò “ËÔÓÎËÒ (√˙)
5:1. 1. ¡Â¯ËÍÚ‡¯ Ë “ÓÚÌ˙Ï ÔÓ 5. 3. ¿ÒÚÂ‡Ò
4 4. œ‡ÚËÁ‡Ì

„ÛÔ‡ D: —ÂÎÚËÍ (ÿÓÚ) - ¿ÒÚ‡ (–ÛÏ˙ÌËˇ)
2:1; «‡Îˆ·Û„ (¿‚) - ƒËÌ‡ÏÓ «‡„Â· (’˙)
4:2; 1. «‡Îˆ·Û„ 7 2. —ÂÎÚËÍ 7 3. ƒËÌ‡ÏÓ 3
4. ¿ÒÚ‡ 0

„ÛÔ‡ ≈: ≈˘ÓËÎ (œÓÚ) - ƒËÌ‡ÏÓ Ã (–ÛÒ)
1:2; œ—¬ ¿ÈÌ‰ıÓ‚ÂÌ (’ÓÎ) - œ‡Ì‡ÚËÌ‡ÈÍÓÒ
(√˙) 1:1; 1. ƒËÌ‡ÏÓ Ã 9 2. œ—¬ 4 3. ≈˘ÓËÎ
3 4. œ‡Ì‡ÚËÌ‡ÈÍÓÒ 1

„ÛÔ‡ F: ƒÌËÔÓ (”Í) -  ‡‡·‡ı (¿ÁÂ·)
0:1; »ÌÚÂ (»Ú) - —ÂÌÚ ≈ÚËÂÌ (‘) 0:0. 1.
»ÌÚÂ 7 2.  ‡‡·‡ı 4 3. —ÂÌÚ ≈ÚËÂÌ 3 4.
ƒÌËÔÓ 1

„ÛÔ‡ G: –ËÂÍ‡ (’˙‚) - ‘ÂÈÂÌÓ‰ (’ÓÎ)
3:1; —Ú‡Ì‰‡‰ ÀËÂÊ (¡ÂÎ) - —Â‚ËÎˇ (»ÒÔ) 0:0
1. —Â‚ËÎˇ 5 2. —Ú‡Ì‰‡‰ 4 3. –ËÂÍ‡ 4 4.
‘ÂÈÂÌÓ‰ 3

„ÛÔ‡ Õ:  ‡ÒÌÓ‰‡ (–ÛÒ) - ¬ÓÎÙÒ·Û„
(√Â) 2:4; ÀËÎ (‘) - ≈‚ÂÚ˙Ì (¿Ì„) 0:0. 1.
≈‚ÂÚ˙Ì 5 2. ¬ÓÎÙÒ·Û„ 4 3. ÀËÎ 3 4.  ‡Ò-
ÌÓ‰‡ 2

„ÛÔ‡ I: —ÎÓ‚‡Ì ¡‡ÚËÒÎ‡‚‡ (—Î‚Í) - —Ô‡-
Ú‡ œ‡„‡ (◊Âı) 0:3; …˙Ì„ ¡ÓÈÒ (ÿ‚ÂÈˆ) -
Õ‡ÔÓÎË (»Ú) 2:0. 1. …˙Ì„ ¡ÓÈÒ 6 2. —Ô‡Ú‡ 6
3. Õ‡ÔÓÎË 6 4. —ÎÓ‚‡Ì 3 0

„ÛÔ‡ J: ŒÎ·Ó„ (ƒ‡Ì) - ƒËÌ‡ÏÓ  ËÂ‚
(”Í) 3:0; —ÚˇÛ‡ (–ÛÏ) - –ËÓ ¿‚Â (œÓ) 2:1.
1. —ÚˇÛ‡ 6 2. ƒËÌ‡ÏÓ   6 3. ŒÎ·Ó„ 6 4. –ËÓ
¿‚Â 0

„ÛÔ‡  : ƒËÌ‡ÏÓ ÃËÌÒÍ (¡ÎÒ) - √ËÌ„‡Ì
(‘) 0:0; œ¿Œ  —ÓÎÛÌ (√˙) - ‘ËÓÂÌÚËÌ‡
(»Ú) 0:1. 1. ‘ËÓÂÌÚËÌ‡ 9 2. √ËÌ„‡Ì 4 3.
œ¿Œ  3 4. ƒËÌ‡ÏÓ Ã 1

„ÛÔ‡ L: “‡·ÁÓÌÒÔÓ (“Û) - ÀÓÍÂÂÌ
(¡ÂÎ) 2:0; ÃÂÚ‡ÎËÒÚ ’‡ÍÓ‚ (”Í) - ÀÂ„Ëˇ
¬‡¯‡‚‡ (œÓÎ) 0:1 1. ÀÂ„Ëˇ 3 9 2. “‡·ÁÓÌ-
ÒÔÓ 6 3. ÀÓÍÂÂÌ 3 4. ÃÂÚ‡ÎËÒÚ 0

Двубоят между Слован Братисла-
ва и Спарта Прага от III кръг в група
I на Лига Европа беше прекъснат за-
ради проблеми с публиката. Инци-
дентът със запалянковците на двата
отбора стана през първото полувре-
ме и шведският главен съдия Мартин
Стрьомбергсон беше принуден да
прекрати двубоя за около 40 минути.
Органите на реда овладяха ситуация-
та за малко повече от половин час и
след това играта беше подновена.
Няма данни за арестувани или пост-
радали по време на инцидента. Чеш-
кият Спарта надигра с 3:0 като гост
словашкия Слован.

Александър Тонев влезе като ре-
зерва при победата на шотландския
Селтик с 2:1 в Глазгоу над румънския
Астра в мач от група D. Българският
национал излезе на терена в 57-ата
мин., заменяйки Калъм Макгрегър.
Тонев беше от най-активните на те-
рена и отправи няколко опасни удара
към вратата на румънците. В 79-ата
мин. бившият играч на ЦСКА и Астън
Вила центрира отдясно, вратарят Лунг
не успя да избие добре топката и Сте-
фан Йохансен със силен удар от на-
казателното поле се разписа за 2:0.
Стефан Счепович (73) откри след
центриране на Антъни Стоукс. Малко
след появата си в игра на “Селтик
Парк” Тонев получи жълт картон. Ена-
че (82) вкара почетно за румънците.

Без национала Станислав Мано-
лев Динамо Москва победи с 2:1 като
гост португалския Ещорил. Алек-
сандър Кокорин и Юри Жирков се
разписаха за руснаците през втората
част, а Йоан Таварес реализира по-
четно за домакините.

Тотнъм разби гръцкия Астерас с
5:1 в Лондон с хеттрик на Хари Кейн
(13, 76 и 81) и 2 гола на Ерик Ламела
(30 и 66). За гърците се разписа Хе-
ронимо Баралес (89). 2 минути преди
това френският вратар на Тотнъм Юго
Лорис получи директен червен кар-
тон. В другия мач от групата Парти-
зан падна тежко от Бешикташ с 0:4 в
Белград

Спряха мача
в Братислава

Снимка БГНЕС


