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Бойко Борисов
става стачник
Премиерът щял да протестира заедно
с бизнеса срещу поскъпването на тока
Премиерът Бойко Борисов ще се
присъедини към протестите на бизнеса, тъй като и той е против увеличаването на тока. Това заяви самият
той вчера, след като четирите найголеми работодателски организации

ЧЕТИВО

Литературни
хунвейбини
вършеят из
класиката

Таранът - руски
феномен във
въздушните боеве

5

Седем учени
отличени
с награда
„Питагор”

разпространиха декларация, в която
заявяват, че от 26 юни започват
стачки срещу увеличението на тока
за бизнеса, които ще се изразяват в
масово спиране на производства в
продължение на един час.

деля много бизнеса и потребителите,
каза премиерът. Той намекна, че ще се
направят “по-драстични промени в дватри текста на закона” и помоли КЕВР
да отложи поскъпването на тока.
6
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Обитателите на центъра за настаняване “Военна рампа” отбелязаха
с културно-музикална програма Световния ден на бежанците
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ДУМИ

Сесил
Каратанчева:
България винаги
ще е в сърцето ми

Борисов заяви, че ще прави съвещание днес или утре, на което ще постави задача “най-малко да не се увеличава цената на тока”. Попитан, дали
само за бизнеса или и за потребителите, той отговори, че за всички. Не ги

Павлета
ДАВИДОВА
30

Действията на Министерството на отбраната са толкова разбираеми и логични, че
се налага министърът да разписва план, по който военни
и общественост да бъдат просветени (стр. 2). Колко пари
ще бъдат дадени на експерти под и над масата, може
само да гадаем.
Ама то едни експерти...
Чисти, неопетнени и неоспорими? До един приятели на
управляващите, изявени русофоби и “демократи”. Журналисти, политолози и заляз-

ващи бивши псевдоуправленци, внезапно превърнали
се в експерти по военно и
отбранително дело. В България всеки ден се убеждаваме, че всеки е специалист по
всичко.
Иван Бедров, Соломон
Паси, Антоний Гълъбов, Калин
Манолов, Огнян Минчев, Иво
Инджев и още знайни и незнайни борци за правда и
свобода се прикачиха към
държавната хранилка. А
тръбят на всеослушание колко независими експерти са и

заявяват готовност да громят неправдите, сътворени
от управляващите.
Някой обаче им е викнал:
“За пари на халос - строй се!
Преброй се!” И те чинно са
рапортували. Рамо до рамо
с актрисата, която наскоро
оглави политическия кабинет на военния министър.
Предвид, че политиката и
“гражданските” протести са
театър, има ли някой, който
да се изненадва от поредната порция гладни марионетки на сцената?
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Имот на длъжници ще се продава
над данъчната оценка
Милена ХРИСТОВА

Началната цена при
първата публична продан не
може да бъде по-ниска от
данъчната оценка на имота,
когато такава е определена. Това реши парламентът
при приемането на второ
четене на промени в Гражданския процесуален кодекс. Депутатите от ГЕРБ се
съгласиха това да е единственият подкрепен от тях
текст. Предния ден те
отхвърлиха всички предложения на опозицията за посправедливо отношение
към хората и ограничаване
произвола на частните
съдебни изпълнители.
Мая Манолова заяви, че
мутрите не са напуснали об-

Н

ществото, а под формата на
частни съдебни изпълнители продават на безценица
и много под пазарната
оценка имоти на свои
длъжници. Тя припомни, че
неплатени сметки за парно
могат да завършат с продажба на жилище на
длъжника под номинала на
цената, след което засегнатият изплаща кредити до
живот. Манолова обяви, че
в България е рекорден за
ЕС броят на самоубилите се
вследствие на невъзможност да изплатят дълговете
си. От дискусията стана
ясно, че ГЕРБ е против всяко предложение по казусите с частните съдебни
изпълнители, защото се
чака проектозакон, който

Снимка Мариета ТОМОВА

трябва да влезе от Министерския съвет.
Депутатите приеха в 1месечен срок БНБ и правосъдното министерство да
създадат т.нар. единна среда за обмен на запори, чрез
която при запор на сметки
на длъжник той да заплаща
само такса от 18 лева, независимо от броя съобщения за запор на банки.
Запазва се редът, при
който съдът може да издава изпълнителен лист срещу длъжник, без да го призовава. Въпреки острото недоволство на БСП и Патриотичния фронт остана в сила
и разпоредбата частните
съдебни изпълнители да могат да начисляват такси, които са по-големи от дълга.

Мая Манолова не успя да убеди колегите
си от ГЕРБ колко важно е да се приключи
със злоупотребите на частните съдебни изпълнители

ИЗНЕНАДВАЩО

РБ и ДПС на среща за
избирателната система
Задължителна преференция при
пропорционален вот и без праг за влизане
в парламента иска Реформаторският блок
Милена НИКОЛОВА

К

онсултации по темата за това
каква да е избирателната система във връзка с предложените въпроси от президента Росен Плевнелиев за национален референдум започнаха от вчера ДПС.
Първите, които бяха поканени за разговор, бяха лидерите на Реформаторския блок. Ден по-рано лидерът на
движението Лютви Местан предложи в
България да се въведе изцяло мажоритарна избирателна система.
Мажоритарният вот няма да засег-

не ДПС, беше категоричен ведната
след срещата с Радан Кънев Местан.
Той подчерта, че са обсъждали референдума и допълни, че от неговата
партия биха искали следващата седмица да се проведат срещи и с останалите парламентарно представени
сили в 43-то НС.
Трябва да имаме съзнание до какви дълбоки промени в моделите на управление на страната биха довели
промените в избирателната система,
смята Местан. Той споделил пред РБ,
че от ДПС дълбоко не вярвали в тезата, че чрез промени в избирателната

система може да се постигне по-високо качество на политическата система.
Според него в света има успешни
модели както на политически системи,
основани на пропорционален парламент, така и на мажоритарен.
Местан припомни, че в български
условия от години се твърди, че поподходящата система е пропорционалната, защото гарантира политически
плурализъм, интереса и на малките
партии. Ние нямаме притеснения от мажоритарния вот, защото признавам,
предвид и на географията на вота за
ДПС, мажоритарният вот няма да ни
засегне, повтори още той.
На свой ред Радан Кънев обяви, че
имат разминавания, защото предложението на РБ, залегнало в предизборната програма, е да има запазване на

Отвореното писмо на БСП в Лондон
дебатирано в британския парламент
Отвореното писмо от партийната организация на БСП
в Лондон до министър-председателя на Великобритания
Дейвид Камерън бе внесено
и дебатирано в британския
парламент.
Майк Гейпс, депутат от
Лейбъристката партия, се
обърна с призив към всички
парламентарни партии гражданите на България и ЕС, които живеят, работят и плащат
данъци в Обединеното кралство, да не бъдат дискриминирани и да бъдат допуснати да
гласуват на предстоящия референдум за напускане на ЕС.

Инициативата на социалистите от Лондон за равнопоставеност на всички граждани на
ЕС, живеещи във Великобритания, бе подкрепена и от
председателя на ЕП Мартин
Шулц. Той проведе среща в
Лондон в офиса на Европейския парламент с представители на БСП в Лондон, депутати
от Лейбъристката партия и
фондация “Новите европейци”.
Социалистите от английската столица отново се
обърнаха с апел към всички
институции и партии в България за оказване на подкрепа
на българската общност във

Великобритания. “При напускане на ЕС от Великобритания статутът на българските
граждани, живеещи в Обединеното кралство, ще бъде неясен. 100 000 българи автоматично ще загубят правото на
престой и работа, което в момента е гарантирано от статута на Великобритания като
член на ЕС. Вълна от стотици
хиляди български граждани
към България ще натовари
социалната система на страната и ще ни изправи пред
големи предизвикателства”,
предупреждават от партийната организация в Лондон.

пропорционалната
система
със
задължителна преференция за кандидатите и при практически нулев праг за
влизане в парламента.
От мажоритарна система с едномандатни райони без втори тур интерес в
България биха могли да имат единствено ГЕРБ и ДПС, каза лидерът на ДСБ,
като допълни, че преференциите са от
полза на десните партии. По думите му
хората искали повече възможност реално да избират депутатите си. РБ
предлага гражданите да избират 240
от 240 депутати. Според него и двете
формации проявили разбиране към
позициите си. Съгласие на тази среща
не било търсено, а идеята на реформаторите била при задължителна преференция и непосочена такава бюлетината да не е действителна.

ДПС ПРЕДЛАГА БЛИЗНАШКИ
ЗА СЪВЕТНИК В
ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ

Д

ДПС предложи Георги Близнашки за съветник в парламентарната комисия за конституционални промени. Лидерът на партията Лютви Местан обяви, че бившият служебен премиер имал ясна експертна гражданска позиция по темата.
Ценен е не с това, че ще представя ДПС-позиции в комисията, а своя, и така ще допринесе за дебатите, за да се
предпазим от грешки при промени в основния закон, заяви
Местан. Той уточни, че Близнашки не застъпва вижданията
на ДПС в този случай. Председателят на движението напомни, че много често са критикували Близнашки като служебен премиер, но са респектирани от неговата експертиза
като конституционалист.
Новата позиция на Близнашки предизвика силно напрежение между него и протестърите. “Проститутка”, “предател”, “служебен комунист” бяха само част от обидите по
адрес на бившия служебен премиер.
Коментар на стр. 12

МО праща Иво Инджев и Огнян Минчев да разясняват политиката му
На 12 юни министърът
на отбраната Николай
Ненчев е утвърдил изпращането на лектори в страната, които да разяснят
политиката на ведомството пред обществеността и
военните, съобщи сайтът
отбрана.ком. Три са темите на срещите в 16 града
между 19 юни и 10 юли.
Първата е “Промени, рискове и заплахи в средата
за сигурност и предизвикателства пред отбранителната политика на Ре-

публика България. Евроатлантическата и европейска принадлежност на
страната - гарант за нейната сигурност”, следва
“Бъдещи параметри на
отбранителните способности, заложени в “Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили
на Република България 2020”, а третата е свързана с модернизацията на
въоръжените сили.
Лекторските групи са

5. За Пловдив, Смолян,
Карлово и Казанлък отговаря парламентарният
секретар на МО Пламен
Даракчиев като ръководител на първата група.
Той ще разяснява с Красен Станчев, Георги Ганев, Иван Бедров, Соломон Паси, ген.-майор от
резерва Съби Събев и
Виолина Кехайова от дирекция “Инвестиции в отбраната”. В Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора освен Бойко Стан-

кушев ще се изявят Антоний Гълъбов, Красен
Станчев, Соломон Паси,
полк. Пламен Монов и Георги Кожухаров от дирекция “Отбранителна политика”. Ген.-лейтенант от
резерва Атанас Запрянов
отговаря за Варна, Шумен, Велико Търново и
Благоевград. Той ще се
изявява заедно с Владимир Чуков, Антоний
Гълъбов, полк. Бойко
Марков, Георги Шарков и
Стойко Петров. За Пле-

вен, Враца и Видин отговаря
министерският
съветник Николай Василев. Там обяснения ще
дават Тодор Тагарев, Калин Манолов, полк. Ганчо Душков и Младен
Младенов от дирекция
“Отбранителна политика”.
Актрисата и новоназначена началничка на
политическия кабинет на
Ненчев Валерия Кардашевска ръководи групата
за София. В нейния
състав са Огнян Минчев,

Илиан Василев, социологът Васил Гарнизов, директорът на ИПИО Янцислав Янакиев, полк. Николай Доцев, Стойко Петров и Георги Шарков,
както и изпълнителният
директор на “Европейски
Софтуерен
Институт
Център България”.
Като външни лектори
са посочени Иво Инджев,
политологът
Даниел
Смилов, Боряна Димитрова от “Алфа Рисърч” и
Димитър Бечев.
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ВЕЖДИ РАШИДОВ ОТГОВАРЯ ОБРАЗНО НА ВЪПРОСА ВЗЕЛ ЛИ СИ Е ПАРИТЕ ОТ КТБ

сесия на СОС за сигурността
Напрежението и сблъсъците в „Орландовици” показват безсилието
на кабинета и на столичния кмет, заявиха социалистите
Юлия КУЛИНСКА

С

Столичните социалисти настояват да бъде свикана спешна сесия на Общинския съвет
по въпросите на сигурността.
Това обявиха вчера депутатите и зам.-председатели на ГС
на БСП Жельо Бойчев и Георги Свиленски, зам.-председателят на групата на социалистите Панайот Бончев и бившият
областен управител на София
Росен Малинов. Ако председателят на СОС Елен Герджиков
не я свика, те ще внесат искане за извънредно заседание.
От 2005 г. в изпълнение
на програмата “Полицията
влиза в обществото” всяка
година през май се провежда нарочна сесия, свързана с
проблемите на сигурността,
поясни Малинов. На заседанието шефът на СДВР представя доклад за ситуацията в
София, отчет за извършеното
и очертава основните проблеми. От миналата година
СОС не е провеждал заседание по темата, подчерта Малинов. Кой има интерес от не-

спазването на Закона за адресните регистрации, попита
риторично той и цитира данните от изминалите парламентарни избори, които дават отговор. В кв. “Орландовци” БСП печели 12%, ГЕРБ 41%, ДПС взима 1%, ПФ 7,64%, а РБ - 7,5%, изреди
бившият областен управител.
Ескалирането на напрежението и сблъсъците между
българи и роми в кв. “Орлан-

довци” показаха липсата на
адекватна реакция и безсилието на правителството и на
Фандъкова да се справят със
ситуацията, заяви Жельо Бойчев. По думите му градоначалникът и кметът на район
“Сердика”, избрани от ГЕРБ,
престъпно пренебрегват служебните си задължения по
адресната регистрация, незаконното строителство, самонастаняването.

Премиерът, министрите и
кметът на София, които обикалят сутрешните блокове на телевизиите и се хвалят колко
лентички са прерязали, останаха изненадващо безмълвни,
когато бяха изправени пред
изключително сериозен и опасен социален проблем, подчерта Панайот Бончев. Според
него мълчанието на ГЕРБ и на
управляващата коалиция е
най-същественото доказател-

БЪЧВАРОВА КЪМ МЕДИИТЕ:

Разчитаме да допринесете
за успокоение на населението
Вътрешната министърка Румяна Бъчварова
отправи призив към медиите да допринесат за
успокояване на тревогите на населението. Това
стана по време на нейна среща с парламентарно представените партии в сградата на
Народното събрание.
“Ние имаме да решаваме конкретни и актуални въпроси, да овладеем ситуацията.
Дългосрочните мерки се решават на друго
ниво, обсъдихме и тях, но те стават по-бавно,

дават резултат по-бавно, но са доста по-устойчиви. Мислим в тази насока. Още преди
две седмици беше създаден нов Съвет по
превенция на конвенционалната престъпност,
а преди два дни Съвет за ромска интеграция.
Работим в тази посока и полагаме усилия,
особено при възможността как да ангажираме представители на ромските общности с
функции по опазване на обществения ред”,
каза Бъчварова.

ство, че нямат абсолютно никаква идея за изхода от ситуацията и демонстрират показно пренебрежение към тревогите на хората. Управляващите се опитват да представят
конфликтите в ромските квартали като етнически проблем,
но той е социален, категоричен е Бончев. По думите му те
показват двете лица на столицата - лъскавия и богат център,
от една страна, и забравените
крайни квартали, превърнати
в гета.
Социалистите са внесли
питане към Йорданка Фандъкова за сблъсъците в “Орландовци”. Те чакат отговор за
броя на пребиваващите в
квартала и за незаконните постройки, контролира ли се адресната регистрация на жителите му, колко деца от ромски
произход до 18 години живеят
там и колко от тях ходят на
училище. Общинските съветници искат отговор какви инфраструктурни и социални
проекти са реализирани в “Орландовци” през периода 20112015 г. и за мерките, които е
предприела общината за гарантиране на сигурността и за
намаляване на битовата
престъпност в квартала.

Зигмар Габриел благодари на Миков
за укрепването на лявото в България

Б
Миков подари
няколко книги
на Габриел

“Благодаря за усилията за укрепване на лявото в България и засилването на позициите на БСП”. С тези
думи вицеканцлерът на Германия и
министър на икономиката и енергетиката Зигмар Габриел се обърна към
председателя на БСП Михаил Миков
по време на срещата им в Берлин.
Габриел е и лидер на Германската
социалдемократическа партия.
Двамата обсъдиха няколко основни теми, сред които ситуацията в Украйна и реакциите на Русия и ЕС.
Председателят на БСП заяви позициите на партията, че санкциите срещу
Руската федерация имат сериозно
негативно отражение върху България,
а в същото време са се доказали като
много слабо ефективни.
Лидерът на българските социалисти бе на работно посещение в Германия, където вече проведе редица
срещи с депутати от Бундестага. Ос-

ГЕРБ ПРИДВИЖИ ЗАКОНА ЗА ДАВНОСТТА
НА „ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА КОМУНИЗМА”
Отменянето на давността за
“престъпления на комунистическия режим” влиза като нов
текст в НК, решиха депутатите
от ГЕРБ, РБ и ДПС на заседание на парламентарната правна комисия вчера. Основен

вносител е депутатът от ГЕРБ
Методи Андреев, който преди
години беше шеф на комисията по досиетата и представител на СДС в НС.
Наказуеми ще бъдат действията и на хора, които са

подпомагали диктаторски режими, за които в рамките на
Народна република България
е изнасяна военна техника.
Законопроектът обхваща периода от 9 септември 1944 г.
до 10 ноември 1989 г.

ДПС видя репресия срещу Карадайъ
Отстраняването на депутата от ДПС Мустафа Карадайъ от Комисията за борба с корупцията е политическа репресия, даде оценка на предложението на двамата депутати от
ГЕРБ Методи Андреев и от ПФ Валентин Касабов лидерът на движението Лютви Местан.
ДУМА припомня, че от антикорупционната
комисия поискаха отстраняването му заради
начина на придобиване преди години на
жилище на символична цена.
Преди време от ДПС са искали справка от

регионалното ведомство за това колко политици и висши държавни чиновници са закупували държавно жилище по реда, по който се е
възползвал и Карадайъ. Министър Лиляна Павлова не е дала исканата информация заради
разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Ние в правова държава ли живеем,
попита Местан, според когото Карадайъ не е
направил нещо, което и други да не са правили. Според него в момента избирателно се вадело името на Мустафа Карадайъ.

новната тема на разговорите бе
свързана с предизвикателствата пред
социалната демокрация в Европа.
Миков и Габриел коментираха още
въпроса за приемането на България
в Шенген. Председателят на БСП
подчерта, че страната е изпълнила
критериите за присъединяване към
безвизовото пространство и това
трябва да бъде отчетено.
Внимание бе обърнато на стабилността на Западните Балкани. На срещата лидерът на българската левица
повдигна и въпроса за бежанците в
България, като призова за европейска солидарност в справянето с този
проблем. Бяха коментирани и проблемите на социалдемокрацията в България, Германия и като цяло в Европа,
както и възможните начини за решаването им. Михаил Миков отправи
покана за посещение на делегация
от ГСДП в България.

ВКС отмени присъдата
на Цветанов
Върховният касационен съд отмени 4-годишната осъдителна присъда на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов
от февруари тази година и върна делото за ново разглеждане
от друг състав на съда от стадия на съдебното заседание.
През февруари тази година САС постанови решение, с
което призна Цветан Цветанов за виновен по обвинение за
неизпълнение на служебни задължения с цел осуетяване на
наказателно преследване срещу 3 лица и бе осъден на 4
години “лишаване от свобода” при първоначален “общ” режим, както и забрана за заемане на длъжност в държавната
администрация за срок от 5 години.
ВКС уважи жалбата на Цветан Цветанов срещу решението, с
което е потвърдена осъдителната присъда на Софийския градски
съд. Върховните съдии приемат, че е нарушено правото на подсъдимия да получи правосъдие от безпристрастен съд, гарантирано
от Конвенцията за защита правата на човека и от Наказателно
процесуалния кодекс. Решението е подписано с особено мнение
на съдия Жанина Начева. Според нея не е допуснато нарушение
по чл. 348, ал.3, т.3. от НПК – незаконен състав на Софийския
апелативен съд, постановил въззивното решение.
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Под прага на бедността
са над 1,5 млн. души
Управляващите готвят приватизация на общинските
и държавните болници, заяви Корнелия Нинова
Теодора КРУМОВА

ад един милион и половина души в България
живеят под линията на
бедност, която е 286 лв.,
показва статистиката. Това
съобщи проф. Катя Владимирова на конференция на тема “Солидарно общество и борбата с
неравенствата”. Дискусията
беше организирана от фондациите “Солидарно общество” и
“Фридрих Еберт”. Владимирова
допълни, че най-засегнатата
социална група са младежите
до 17 г. - над 336 хил. души.
Разликата в доходите между най-бедната и най-богатата
група в обществото е над 6
пъти, показват изчисленията на
университетската преподавателка. Делът на живеещите в
бедност или социално изключване заема стряскащите 49,3%.
През 1989 г. е отчетен най-ниският коефициент на бедност
досега, но след годините на
прехода се наблюдава тенденция на значително нарастване
на неравенствата в страната.
Най-нисък индекс имат държавите от Северна Европа, както
и бивши социалистически страни като Чехия, Словения и Словакия. В България, Румъния и
Испания пък се наблюдава силно финансово разслоение. Според проф. Владимирова тези
тенденции могат да бъдат обяснени с провала на неолиберал-

Снимка Иван СТОИМЕНОВ

Н

Държавническо мислене е необходимо за разрешаване
на проблема със социалното неравенство, смята Корнелия Нинова

ния модел, а така желаната
промяна за Европа могат да донесат единствено левите партии.
Доц. Добрин Канев обясни
губещите позиции на социал-

демокрацията в Европа през
последните години с предприетите реформи, отклоняващи се
от нейните ценности. Изводът
обаче е, че където дълги години социалдемокрацията управ-

лява, като например скандинавските страни, социалното равенство се запазва в голяма степен чрез социално балансирана политика, допълни той.
Народният представител от

БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Корнелия Нинова представи политиките на левицата за преодоляване на неравенствата в
България.
По всяка ключова тема БСП
предлага алтернатива, заяви
Нинова и допълни, че не е
справедливо цената на кризата
да се плаща от най-бедните. За
повишаване на доходите и борба с безработицата БСП настоява за въвеждането на прогресивно подоходно облагане, повишаване на вноските за безработица, ранно пенсиониране
за хората, на които не достигат
2 г. трудов стаж. Левицата ще
внесе алтернативен законопроект за образованието, който
включва дуално образование и
платени стажове, които да
бъдат признати за трудов стаж,
и се противопоставя на желанието на управляващото мнозинство държавата да финансира частните училища. Нинова
бе категорична, че БСП не подкрепя частното здравеопазване, въведено от министър Москов, и готовността на управляващото мнозинство за приватизация на общинските и държавни болници, което отново ще
рефлектира върху хората с ниски доходи.
Готвеното увеличение на
цената на тока за бизнеса също
ще засегне гражданите, тъй
като няма как да не се отрази
на стоките и услугите, заключи
Нинова.
Заместник-председателят на
БСП Драгомир Стойнев изрази
нуждата от реиндустриализация
на икономиката и въвеждане на
държавен капитализъм, при който държавата да бъде фактор за
създаване на национално отговорен капитал.

Екоминистърът иска глоби до половин милион лева за екокатастрофи

Г

лобата за големи екологични
катастрофи да стига до 500
000 лв. Става дума за случаи
на замърсяване на околната
среда от горива, нефт и
други продукти. Това смята
да предложи още на следващото заседание на правителството министърът на околна-

та среда и водите Ивелина Василева. Според нея именно толкова
би трябвало да е адекватната
санкция за бензиновия разлив от
“Лукойл” край Бургас. Компанията
беше глобена със 100 000 лв. от
Министерството на околната среда
и водите. Щели да бъдат издадени
и специални предписания към

регионалните инспекции за
опазване на околната среда,
които трябва да следят строго
подобни разливи да не се допускат. Разливът е овладян, но пробитата тръба, откъдето е изтекъл бензинът, все още не е
открита. “Около 30 т бензин А 95
са били разлети, ще се прави

ЧЕСТИТ
85-ГОДИШЕН
ЮБИЛЕЙ

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

на о.р.полковник

Другаря ДИМО НАЙДЕНОВ

ДИМО НАЙДЕНОВ

РС НА БСП Р-Н „МЛАДОСТ”
И СОЦИАЛИСТИТЕ ОТ
120 ОПО ПОЗДРАВЯВАТ

С НЕГОВИЯ
85-ТИ ГОДИШЕН
ЮБИЛЕЙ!
ЖЕЛАЕМ ЗДРАВЕ,
ЩАСТИЕ И МНОГО
РАДОСТ
С БЛИЗКИ И
ПРИЯТЕЛИ!
РС на БСП – район
„Младост“

Искрено ти желаем здраве, бодър дух
и мно-о-о-о-о-го щастливи мигове
със семейството и приятелите!

допълнителна проверка”, обясни екоминистърът. Опит за кражба на гориво е причина за аварията, при която от тръбопровод
на “Лукойл” в Бургас се изля
бензин. Това е заявил пред
ТАСС председателят на Управителния съвет на компанията
Сергей Андронов.

Циганите в Гърмен с
ултиматум, плашат
със съда в Страсбург

Ц

иганите в Гърмен излязоха с контраултиматум и дадоха 3-дневен срок на
протестиращите да се срещнат с тях.
Жителите на кв. “Кремиковци” направиха инициативен комитет и поискаха
да преговарят. Ако протестиращите не
се отзоват на искането, ромите обявиха, ще заведат дело за дискриминация в Страсбург. Председателят на
инициативния комитет Юлиан Герасимов се закани, че започват да действат с другите институции, да се събират в махалата. Той е категоричен, че
ще си искат правата. Циганите дадоха пресконференция в сградата на
протестантската църква в махалата.
Те обявиха протеста срещу тях за политическа поръчка. Жителите на
Гърмен обаче отказаха среща. Председателят на инициативния комитет
на жителите на селото Иван Байрактаров е категоричен, че преговори
няма да има. Той отсече, че не преговарят с хора, които са против закона
и не спазват закона. “Няма място за
преговори”, заяви Байрактаров. Той
подозира, че някой е подшушнал на
циганите да поставят ултиматума и че
политически сили ги пазят.
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В Асеновград расте
Паисиевата гора
За трета поредна година Асеновград по инициатива на кмета Емил Караиванов отбеляза деня на св. Паисий Хилендарски
19 юни. Великият възрожденец е починал през 1772 г. в с.
Ампелино край гр. Станимака - днешния квартал “Лозница” на
Асеновград. Тази година се навършват 240 години от неговата
кончината и 250 г. от първия препис на “История славянобългарска”, направен от Софроний Врачански през 1765 г. В
чест на двете годишнини бе поставена паметна плоча на
параклиса “Свети Козма и Дамян”.
През есента на 2013 г. кметът подкрепи идеята на големия
учен проф. Надежда Драгова в Асеновград да се засади Паисиева гора. Общинският съвет прие предложението на д-р
Караиванов да се обособи място за почит на първия български възрожденец. Така асеновградчани възраждат древната
традиция на Балканите - засажда се дърво в чест на велика
личност.
Денят на Паисий започна вчера с празнична литургия, в
отбелязването му се включиха много граждани, студенти, ученици, учени и преподаватели, депутати. В Паисиевата гора
дървета засадиха ректорите на Пловдивския университет проф.
Запрян Козлуджов и на Аграрния университет проф. Димитър
Греков, зам.-председателят на Народното събрание Янаки Стоилов, проф. Ваня Добрева, доц. Атанаска Тенева, доц. Кирчо
Атанасов. Празникът завърши с полагане на венци пред паметната плоча на Паисий в параклиса “Свети Козма и Дамян”.

З

Общинските болници в
София дължат 9 млн. лева
Най-много пари се наливат
в Първа градска МБАЛ
Аида ОВАНЕС

О

бщата задлъжнялост
на общинските лечебни заведения в София е около 9 млн. лв.,
съобщи Милка Христова, общински съветник от БСП и
зам.-председател на Комисията по здравеопазване и социална политика в Столичния
общински съвет. По думите й
в редица общински лечебни
заведения съществуват финансови затруднения. През
май са приети годишните финансови отчети на лечебните
заведения, собственост на

общината. Сред тях има многопрофилни и специализирани болници, медицински центрове, ДКЦ-та, болници за
долекуване и др. С най-големи задължения към момента
е Пета градска болница близо 2,5 млн. лв., но се
търсят възможности за разсрочването им. Втора градска, чийто предишен ръководител бе настоящият управител на НЗОК д-р Глинка Комитов, е с около 400 хил. лв.
задължения. Подобни са
дълговете и на Четвърта
градска болница, каза Христова. Дори с големите

задължения общинските заведения не могат да бъдат
приведени към процедура по
несъстоятелност или фалит и
при необходимост Столичната община има ресурса да им
помогне, увери Христова.
Принципалът Столична община подпомага лечебните
си заведения предимно при
закупуване на апаратура и
ремонти, тъй като за дейността си лечебните заведения
получават пари от НЗОК.
Справка, която е поискана чрез питане на общинската съветничка от БСП Анна
Славова, показва, че за
2011, 2012, 2013 и до 30.06.
2014 г. в V градска Столичният общински съвет е налял
4 535 714 лв. На второ място

е Първа градска болница с 4
066 668 лв. За споменатия
период общината подпомогнала 9 болници с над 26
млн. лв. Отделно от тези
пари със средства от Столичния общински приватизационен фонд за споменатия
период лечебните заведения
в София са подпомогнати с
близо 2,9 млн. лв. От тях 1
080 000 лв. са дадени на
Първа градска. Дадени са
280 хил. лв. през 2011 г. за
закупуване на операционен
микроскоп и дигитална образна диагностика. На следващата година са дадени 600
хил. лв. за апарат за екстракорпорална литотрипсия,
работещ с ехографско или
рентгеново насочване неза-

висимо едно от друго, който
тогава е бил единствен в
страната. През 2013 г. общината купува на болницата
рентгенова тръба за компютърния томограф за 110
хил. лв., а 90 хил. лв. - дизелгенератор.
Общината трябва да се
ангажира много по-сериозно
с увеличаване на възможностите на лечебните заведения, на които е принципал,
категорична е Христова. По
думите й от тазгодишния бюджет на Столичната община,
който е над 1,5 млрд. лв., едва
13 млн. лв. са отделени за
здравеопазване. Общинската
съветничка смята, че парите
за здраве трябва да са поне
2% от общинския бюджет.

Телефонните измамници
Пушенето пречи на секса нападнаха област Пазарджик
МОСКОВ КЪМ УЧЕНИЦИ:
Здравният министър
д-р Петър Москов предупреди първокласници и
тийнейджъри, че тютюнопушенето пречи на
секса. Това стана преди
два дни в сградата на
министерството по време на награждаване на
ученици от първи до 12
клас в национален кон-

курс, посветен на борбата с цигарения дим.
“Тук има малки деца,
не знам дали да казвам
всичко, което мисля. Помалките да си запушат
ушите, но пушенето пречи на това да сте силни,
да можете активно да се
движите, ще дойде време и ще разберете -

пречи и на секса. Тютюнопушенето уврежда
дълготрайно органите
ви, така че не започвайте”, призова здравният
министър. Според Москов, който подчерта, че
е пушач, в борбата на
младите с тютюнопушенето трябва цялостно
нов подход.

И ЛЕКАРИТЕ СКОЧИХА
СРЕЩУ ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР
Лекарски колегии от цялата страна
изразяват недоволството си от възможността болниците да бъдат санкционирани заради неудовлетвореност на пациентите от оказаното им лечение. Тази
възможност е предвидена в приетите
преди дни промени в Закона за здравното осигуряване. Още преди първо
четене Българският лекарски съюз внесе становище и категорично несъгласие с предложените текстове. “Неудовлетвореността, като субективна категория, не може да се използва като нормативна база за санкция. Напълно е
възможно тя да бъде и преднамерена,
повлияна или стимулирана от различни
външни фактори - например от конкуренцията”, пише в становище на БЛС.
ДУМА припомня, че според промените в закона се предвижда НЗОК да

Л

проучва дали хората са удовлетворени
от плащаните от нея услуги и да отказва
да работи с болници, срещу които има
системни оплаквания от пациентите. За
системна неудовлетвореност ще се смятат 3 основателни жалби от пациенти в
рамките на 6 месеца. Пациентът ще има
право да подаде жалба срещу дадена
болница при наличие на някое от следните основания - отчетена, но неизвършена дейност, лошо качество на
оказаната медицинска помощ, съобразно критериите за качество на медицинската помощ, регламентирани в националните рамкови договори, отказан
достъп до медицинска документация,
наличие на нерегламентирани плащания. От БЛС съобщават, че отново ще
пратят съображенията си по този въпрос
до здравния министър.

За бум на телефонни измами в Пазарджик алармираха вчера от полицията. От началото на седмицата се регистрирали между 15 и 20 сигнала на ден.
Колко остават без подаден сигнал към
полицията, не е ясно обаче. Позвъняванията са по стационарните телефони, в
следобедните часове, когато възрастните хора си почиват. Според говорителя
на полицията Мирослав Стоянов, цитиран от БНР, това е тактически ход, тъй
като човек, когато се отпусне, има понеадекватна реакция. Схемата е позната - за пострадал близък, който спешно
се нуждае от операция. След телефонното обаждане няколко души са получили хипертонични кризи. Това, което
прави впечатление, е скокът на исканата сума. Рекордът е 20 хиляди лева,
които възрастна жена е трябвало да

З

предаде, за да откарат пострадалото й
при катастрофа дете с хеликоптер до
софийска болница.
Заради честите опити за измами
много от семействата вече се отказват
от стационарните телефони. От полицията предупреждават да не се дават пари
по никакъв повод на непознати, да се
сигнализира на тел. 112 и да се търси
веднага връзка с близките, за да се
уверят, че са добре.
Явно голяма група телефонни измамници гастролира именно в Южна
България, тъй като от полицията в
Пловдив и Асеновград вчера съобщиха, че само в последните два дни три
възрастни жени са дали на непознати
хора по познати сюжети близо 20 000
лв. Две от измамените са от Пловдив и
една жена е от Асеновград.

ЧЕТИРИМА МИНЬОРИ БЯХА
ОБГАЗЕНИ В „ГОРУБСО”- МАДАН
Четирима миньори
от “Горубсо” - Мадан
бяха обгазени в рудника вчера. Трима от тях
бяха приети в смолянската болница, а четвъртият се лекува в
Мадан. Най-тежко е
състоянието на местния
лидер на КТ “Подкрепа” Максим Банков. Той

вече е стабилизиран и
няма опасност за живота му.
В рамките на месец
това е третият случай
на обгазени миньори.
Трима мъже, работещи
в рудник “Бориева”
бяха приети по спешност в болницата в
средата на май. Малко

по-късно още двама от
“Горубсо” получиха обгазяване. Според миньорите основната причина за обгазяването е
неработещата вентилация в мините, според
ръководството самите
миньори не спазват
правилата за проветряване на въздуха.

EUR:
1.95583

GBR:
2.74156

Ø

USD:
1.73098

Ø

CHF:
1.87179
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Бизнесът започва
стачки от 26 юни
Предприятията ще спират работа за час в знак на протест срещу поскъпването на тока

Р

Работодателите започват
протестни действия заради увеличението на цената на тока.
Те ще започнат от 26 юни и ще
се изразяват в масово спиране
на производства в продължение на един час. Това обявяват
в разпространена вчера декларация четирите представителни работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ), Българската стопанска
камара (БСК), Българската
търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Категорично заявяваме, че
не желаем повече да плащаме за кражбите, разхищенията
и некадърността в българската
енергетика, се казва в декларацията.
“С непремерени действия
страната се тласка към мащабни макроикономически проблеми, в т. ч. значителен спад
в икономическата активност и
рязко нарастване на безработицата дори в краткосрочен
план. Как при наличието на
свръхпроизводство в сектора минимален товар в системата
от 2656 MВт и инсталирани
мощности от 12 723 MВт продължава да се настоява за
ръст на цените на електроенергията”, пита бизнесът.
Припомняме, че още на 10
юни работодателските организации (без БТПП) излязоха с
позиция срещу поскъпването на
тока за промишлеността с 20%
заради увеличение на таксата
“задължение към обществото”.
В декларацията си работодателите настояват да се назоват истинските причини, довели до натрупани дисбаланси в

сектора. Те питат държавна
помощ ли е наложеният ни
модел за субсидиране на ВЕИ,
високоефективните комбинирани производства и дългосрочните договори за изкупуване
на електроенергия.
Защо за малките и средни
предприятия няма и сигнал за
загриженост по отношение на
влиянието от повишаване на
цените на електроенергията,
питат предприемачите. Те задават и въпроса къде е оценката
на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия

за стопанско потребление.
Защо продължава очевидно некадърното управление на
държавните дружества в сектора - ограбвани чрез неефективен, но високоплатен труд
(средна месечна издръжка заплата и осигуровки на едно
лице - над 3500 лв.), чрез злоупотреби при доставките на
услуги, материали, ДМА, чрез
незаинтересованост от оптимизация на производствените
процеси - резервите само в
това отношение са за над 250
млн. лв. годишно, се казва в
декларацията.

Снимка БГНЕС

Бойко Борисов щял да се
присъедини към протеста
Нека да бъдем коректни. Всички говорехме, че трябва да
има държавен регулатор, който да е изцяло независим. От 9
члена, мисля, че ГЕРБ има само двама представители там.
Държавният регулатор казва каква да е цената на тока, аз
категорично не съм съгласен с това, което казва. Това заяви
пред журналисти премиерът Бойко Борисов, след като откри
модернизирана пречиствателна станция във варненското село
Тополи, предаде “Фокус”. Във връзка със заплахите на
бизнеса за протести от 26 юни заради увеличаването на
цената на тока Борисов заяви, че и той ще се присъедини
към протестите, тъй като и той е против увеличаването на
тока. Премиерът посочи, че в момента работят с колеги и
може би в събота или неделя ще направят съвещание, на
което да им постави задачи най-малко да не се увеличава
цената на тока. Попитан дали само за бизнеса или и за
потребителите, той отговори, че за всички. Не ги деля много
бизнеса и потребителите, каза още Борисов. “Разбрал съм се
и с ПФ, защото не съм съгласен, макар че нямам никакво
право да се меся в работата на регулатора. Имам право
обаче да се меся в работата на НЕК, БЕХ, и ако трябва дори
да отидем за по-драстични промени в два-три текста на
закона, ще настоявам да се направи. Мога само да помоля
КЕВР да отложат вдигането на цената на тока, защото
дотогава ще имаме някои решения, които ще повлияят. Не е
коректно политическите партии да говорят, че ГЕРБ или аз
искаме да вдигнем цената на тока”, заяви Бойко Борисов.

След като резна поредната лентичка, Бойко Борисов
заяви, че и той е против поскъпването на тока,
затова щял да настоява цената да не се вдига

Бизнесът пита защо износът
на електроенергия чрез заинтересовани частни търговци е
освободен от допълнителни тежести, а износът на електроенергия чрез българска продук-

ция е обременен с такива тежести, както и защо интересите на
елитно малцинство от обществото се поставят над интересите на останалите стопански субекти в България.

Румен Гечев: СБ уволни правителството пред чуждестранните инвеститори
Световната банка (СБ) уволни
българското правителство пред чуждестранните инвеститори. Това заяви депутатът от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Румен
Гечев от парламентарната трибуна. Той
взе думата специално за да коментира
изявленията от четвъртък на представителя на СБ за България Тони Томпсън
за българското правителство.
С препоръката да се избягва работата със сегашното българско правителст-

во се прави остра оценка за високо ниво
на корупция, ниска ефективност и преследване на тесни политически и лични
цели за сметка на ефективното функциониране на пазарната икономика у нас,
смята Гечев. Според него освен че експертите предупреждават бизнеса да стои
далече от правителството, те по същество поставят слаба оценка на т.нар. реформи, които очевидно съществуват само
в медийните изяви на управляващите.

Гечев заяви, че е скандално, че тази
водеща институция препоръчва на чуждестранните инвеститори да не влизат в
съвместни бизнес начинания с пристанали на властта фирми, защото рискуват
бизнесът им да бъде откраднат, а възможността да получат защита от съдебната
ни система е меко казано под въпрос.
Междувременно от СБ разпространиха съобщение, в което се казва, че
няколко медии са публикували “крайно

САС се произнася до месец за КТБ
Софийският апелативен съд (САС), който заседава по
делото за КТБ вчера, ще се произнесе с решение до
месец. Делото се гледаше при открити врати в присъствието на медии.
Софийската градска прокуратура подаде протест против решението на СГС в частта, в която за начална дата
на неплатежоспособността на КТБ е определена датата
на отнемане на лиценза на банката - 6.11.2014 г. Мотивите
на прокуратурата са, че действителното състояние на банката е било установено по-рано - към 30.09.2014 г. собственият капитал на банката е отрицателна величина. БНБ
също внесе жалба срещу решението на СГС, като позицията на Централната банка е същата като на прокуратурата.
От своя страна “КТБ” АД, представлявана от изпълнителните й директори, подкрепена от мажоритарния й акционер “Бромак” ЕООД, обжалва с въззивна жалба пред
САС изцяло решението на СГС от 22.04.2015 г. за откриване производство по несъстоятелност на КТБ.
Вчера адвокатите на “Бромак” поискаха съдът да спре
делото, защото пред ВКС са депозирали жалби. Те се
усъмниха и дали решението на СГС е законно, тъй като
съдията по делото - Иво Дачев, го е постановил, докато е
бил в болничен. Тези и още няколко техни искания бяха
отхвърлени. Затова и адвокат Менко Менков допусна
възможността правата на клиентите му да бъдат защитавани и в съда по правата на човека в Страсбург.

С

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Час преди началото на заседанието на САС пред сградата
на съда се събраха потърпевши вложители в КТБ, които
поискаха затвор за виновните за фалита на банката

неточен цитат”, приписвайки го на Тони
Томпсън. Според съобщението Томпсън
е обобщил мнения, изразени пред него
през последната година от страна на
бизнеса и международната общност и е
подчертал как настоящите правителствени политики и действия адресират
проблемите, посочени от бизнеса. В
съобщението се казва още, че Томпсън
е оценил високо сътрудничеството между правителството на България и СБ.

МФ ще контролира
енергийната борса
Европейската комисия (ЕК) подлага на
пазарен анализ ангажиментите на Българския енергиен холдинг (БЕХ), свързани с
антимонополното разследване за поведението на холдинга на свободния пазар на
електроенергия в страната, съобщиха от
Брюксел, цитирани от Investor.bg.
Припомняме, че през август м.г. ЕК изрази опасения, че държавният холдинг злоупотребява с господстващо положение на
пазара.
В отговор на опасенията на комисията
БЕХ е предложил да създаде енергийна
борса в България с помощта на независима
трета страна с експертен опит в оперирането на енергийни борси. Освен това холдингът се ангажира да предлага предварително определени количества електроенергия на пазара “ден напред” на новата борса в продължение на пет години. БЕХ ще
гарантира независимостта на енергийната
борса, като прехвърли контрола върху нея
на Министерството на финансите (МФ).
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кратки
Снимка ПРЕСФОТО/БТА

Кипър приватизира
най-голямото
си пристанище
Сирийски мигранти
пристигнаха с
гумени лодки от
турския бряг до
гръцкия остров
Лесбос, който
понася главната
тежест на
бежанската криза.
От началото
на годината над
25 хил. души са
пристигнали на
острова с
население от
около 80 хил.
В същото време
сухопътният
маршрут през
Турция, Гърция,
Македония, Сърбия
и Унгария
става все попредпочитан от
бежанците от
Сирия, Пакистан
и Афганистан,
устремени към
вътрешността
на Европа

Русия избегна
тежка криза
Страната уверено преминава през зоната на трудностите,
заяви Путин пред форума в Санкт Петербург
Русия е запазила контрол
над инфлацията, тя намалява. Това заяви президентът
на Русия Владимир Путин по
време на пленарна сесия на
Петербургския международен икономически форум,
съобщи ТАСС.
“Ние запазихме контрол
над инфлацията. Да, тя подскочи заради девалвацията
на рублата, но сега тази
тенденция затихва”, подчерта руският държавен глава.
По думите на Путин след
значителния ръст на цените
през първите три месеца на
тази година, инфлацията е
намаляла, като през март е
била 1,2% а през април - 0,5
на сто. “Тенденцията е очевидна, ние я виждаме - на
снижаване”, резюмира той.
Путин смята, че дълбока

криза в руската икономика
няма, тя, според него, уверено преминава през зоната на трудностите. Физическият обем на безмитния
експорт за първото тримесечие на 2015 година е
нараснал с 17,5%, а размерът на дефицита на бюджета от началото на 2015
година е 3,7 процента от
БВП, позова се на статистиката руският президент.
На външните ограничения Русия отвръща не със
затваряне на икономиката, а
със засилването на свободата, на откритостта на страната, заяви Владимир Путин.
“Това не е лозунг, това е
съдържанието на нашата
реална политика. Тази, които ние днес провеждаме за
създаване на условия за

бизнеса, за търсене на нови
партньори, нови пазари, за
участието в реализацията на
най-големите интеграционни проекти”, изтъкна руският лидер в изказването си.
Путин заяви и че правителството ще обсъди предложенията на бизнеса за
предоставяне на нови
отстъпки на инвеститорите.
Държавният глава отбеляза,
че сега данъчни отстъпки се
правят на малки и средни
предприятия, а също така
на “грийнфийлдс” - нови индустриални предприятия.
“Има предложение такива
отстъпки да се предоставят
и на нови инвестиции изобщо. Ние обязателно ще
обсъдим тези предложения,
смятам, че можем да ги реализираме”, подчерта рус-

кият президент.
Преди това той припомни, че през следващите 4 г.
данъчните ставки ще бъдат
фиксирани, за да може бизнесът да работи спокойно.
Ние абсолютно сме убедени в успеха си, завърши
изказването си пред форума в Петербург руският
президент.
На молба на водещия
пленарната сесия да сподели неговото “виждане за
Украйна и Русия” Путин
заяви, че Москва ще настоява за пълното изпълнение
на Минските споразумения,
но не може да направи това
сама. Руският лидер призова Запада да работят заедно за разрешаването на
кризата в Украйна и да
окаже натиск върху Киев.

Загубите от санкциите срещу
Русия - 100 млрд. евро

БЕЛГИЙСКИЯТ
ПРЕМИЕР ПРИЗНА
АРМЕНСКИЯ
ГЕНОЦИД

ъведените от Европейския съюз санкции по отношение на Русия
и ответните мерки на Москва могат да струват на европейските
страни до 100 млрд. евро и да поставят под заплаха най-малко 2
милиона места, пише “Ди Велт”. Изданието се позовава на данни
от проучване на австрийския Институт за икономически изследвания.
Според един от авторите “намаляването на износа е реалност”. Ако
ситуацията “не се измени кардинално”, то, по всяка вероятност, Европа
ще се сблъска с “най-песимистичния сценарий”, твърди той.
По данни на изследователите най-пострадалата от санкциите срещу Русия страна е Германия, където под заплаха са почти 500 хил.
работни места. Според експертите загубите на страната от санкциите
могат да бъдат оценени общо на около 27 млрд. евро, БВП в близката
година ще намалее с 1 процент. Италия ще загуби около 200 хил.
работни места и 0,9% БВП, Франция - почти 150 хил. места и 0,5% БВП.
Вестникът отбелязва, че изводите от проучването на австрийския
университет се отличават от последните данни на Еврокомисията, която счита за “относително незначителни и преодолими” последиците от
търговските ограничения, въведени към Москва и контрасанкциите.
В същото време САЩ и европейските правителства са подготвили
нов пакет от наказателни мерки срещу Русия, насочени срещу енергийния и финансовия й сектор. Това е част от тяхната стратегия на
подготвени санкции в случай, че проруските сепаратисти завладеят
повече територии в Украйна, съобщава АП. ЕС се очаква да удължи
настоящите си санкции срещу Русия идната седмица. Засега няма
консенсус между 28-те относно новите мерки.

Премиерът на Белгия Шарл Мишел официално призна геноцида над арменците,
извършен преди 100 години от Османската
империя, съобщиха местните медии.
Мишел е заявил пред Федералния парламент, че трагичните събития от 1915-1917
г. следва да бъдат възприемани като геноцид, а в следващите две седмици депутатите ще гласуват резолюция за признаването
на арменския геноцид.
Мишел вече изрази подобна позиция в
телевизионно интервю, но изявлението му
от парламентарната трибуна се възприема
като най-официална стъпка към изразяването на държавната позиция.
Медиите отбелязват, че сега се очаква
Анкара да върне за консултации своя посланик в Брюксел, както вече е направила
с представителите си в Люксембург, Австрия, Бразилия и Ватикана.
Уточнява се, че белгийските дипломати
в Турция са предприели предварително
стъпки да изяснят позицията на своята
държава на турските си домакини.

В

П

Никозия обяви за приватизация най-голямото си пристанище
– в град Лимасол, съобщи БНР.
Процедурата по раздържавяването му официално стартира с публикуването от правителството
на поканата за изразяване на
интерес от потенциалните инвеститори, срокът за което е до
един месец. Кипърското правителство вижда приватизацията на
важното пристанище като сериозна възможност за неговата модернизация и за значителен ръст
на извършваните в него операции.

Стачка в Белгия
В Белгия стачкуват продавачите на билети за влакове. Те са
недоволни от решението на железниците да закрият 33 пункта за продажба на билети. Профсъюзът на продавачите очаква
съкращаване на много негови
членове.

ООН иска 1,6 млрд.
долара за Йемен
ООН поиска от международната общност да осигури 1,6 млрд.
долара, за да осигури хуманитарна помощ на 21 млн. души в опустошения от войната Йемен,
като предупреди за “предстояща
катастрофа”, съобщи AФП. По
думите на официалния говорител
на организацията Йенс Ларке,
парите са нужни за “постоянно
увеличаващите се хуманитарни
нужди в Йемен” до края на 2015 г.
Снимки БГНЕС

Тайландското министерство на
здравеопазването потвърди първия
случай на заразен с вируса БИРС.
Други 59 души са под наблюдение. 24
станаха жертвите на вируса в
Южна Корея. Заразени са 166 души,
а 6000 са под карантина

Хванаха стрелеца
от Чарлстън
Полицията в САЩ арестува
предполагаемия стрелец, който
уби девет души по време на молитва в църква в американския
град Чарлстън, Южна Каролина. 21годишният Дилан Рууф бе
задържан в съседния щат Северна
Каролина по време на пътна проверка. За последния си рожден ден
Рууф получил от баща си подарък
– 45-милиметров пистолет и започнал да се учи да стреля.

Вулканът Синабунг на индонезийския
остров Суматра продължава да бълва
пепел и газ. Хиляди бяха евакуирани
заради повишената активност

g
www.duma.b
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„Газпром” изненада
с нова тръба
Руският газов гигант ще строи още един
газопровод в Европа, а Гърция се присъедини
към „Турски поток”

Р

усия е решила да се застрахова и паралелно на “Турския
поток” обяви строителството
на още един газопровод в Европа с мощност 55 млрд. куб. метра.
Той ще бъде изграден паралелно
на вече действащия “Северен поток”, съобщи Газета.ру. По време на
Петербургския международен икономически форум “Газпром” се е договорил с три европейски компании
за строителството на новия газопровод. В четвъртък е бил подписан меморандум с австрийската OMV AG,
германската E.ON и британско-холандската “Royal Dutch Shell”. Предполага се, че тръбите на газопровода ще минат по дъното на Балтийско море до крайбрежието на
Германия.
“Това е важна стъпка за чувствително укрепване на сигурността на
доставките на газ в Централна Европа и това ще засили ролята на
Баумгартен в Австрия като газов

хъб”, отбелязва членът на управата
на OMV AG Манфред Лайтнер.
Ръководителят на руското Министерство на енергетиката Александър Новак заяви, че реализирането на новия проект няма да се отрази на плановете за “Турски поток”, тъй като целевите им пазари
са различни. Експертите обаче са
на малко по-различно мнение.
“Този проект изглежда като замяна на “Турски поток”. “Газпром”
или плаши Турция, или наистина
възнамерява да заобиколи Украйна
от север - казва ръководителят на
“East European Gas Analysis” Михаил Корчемкин. - Европейските компании, подписали меморандума,
вече могат да разчитат на отстъпки
и преференции”.
Анкара наистина засега бави
подписването на окончателните договорености. Според зам.-ръководителя на руския Фонд за национална
енергийна сигурност Алексей Гри-

АТИНА ИСКА ДА СЕ ВЪЗОБНОВИ
„БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС”
В Петербург Панайотис Лафазанис съобщи, че новото правителство на
Гърция е готово да възобнови преговорите по проекта за нефтопровода “Бургас-Александруполис”.
“Гърция се старае да се превърне в енергиен хъб в региона. А нашата цел е различни тръбопроводи да изиграят роля в развитието на
стабилността в региона. Затова Гърция се старае да води многовекторна енергийна политика. Тя не е насочена против никакви държави,
нито пък дава преимущество на други. Искаме равноправно сътрудничество с всички играчи”, каза гръцкият министър.
Русия също е готова да възобнови преговорите за петролопровода,
заяви от своя страна Новак.
“Бургас-Александруполис” се оказа примамлив проект и за американската компания “Шеврон”, която в края на май прояви интерес към него.

вач и върху нея, и върху Гърция се
оказва силен натиск от страна на
Еврокомисията. Лидерите на ЕС от
една страна не искат да се отказват
от украинския транзит (предимно по
политически причини), а от друга за “Турския поток” ще трябва да се
строи нова инфраструктура. “Но на
ЕК ще й е доста трудно да притисне
такива страни като Германия, Австрия и Холандия”, казва Гривач, цитиран от Газета.ру.
Самото подписване на този меморандум от големи европейски компании обаче показва, че в Европа
вече не вярват, че украинският транзит на газ ще продължи след 2019 г.
Експертите обаче не вярват, че
новата тръба и “Турският поток” ще
се изграждат едновременно, Русия
просто ще избере по-изгодния за
нея вариант.
Междувременно Русия и Гърция
подписаха междуправителствен меморандум за сътрудничество в строителството на продължението на газопровода “Турски поток” на тери-

Гърция: Банковата система е стабилна
Снимка БГНЕС

“Опасно близо сме до нагласата да допуснем
катастрофата. Аз призовавам моите колеги да не
приемаме тази нагласа”, заяви гръцкият финансов
министър Янис Варуфакис преди срещата на
Еврогрупата, която отново се оказа безрезултатна

Гръцката банкова
система е стабилна.
Това заяви правителството на Гърция преди

извънредното заседание на Управителния
съвет на Европейската
централна банка (ЕЦБ),

станало наложително
заради отлива на депозити, предаде AФП.
Според гръцкия финансов сайт euro2day в
четвъртък от гръцките
банки са били изтеглени депозити в размер
на 1 млрд. евро.
По-рано стана ясно,
че ЕЦБ не изключва
гръцките банки да останат затворени в понеделник,
съобщи
“Таймс”. Туристите, пътуващи в страната, са
предупредени за необходимостта да имат
пари за спешни случаи.
След като поредният опит за решаването
на гръцката дългова
криза завърши с провал, бе свикана среща
на лидерите на страните от еврозоната за понеделник.
Гърция има по-малко от две седмици, за

да сключи споразумение за реформите, нужни за разблокирането
на последния транш от
финансовата програма
преди 30 юни, когато
Атина или трябва да
извърши плащане в
размер на 1,6 млрд.
долара в полза на
МВФ, или да обяви фалит.
Гръцкият премиер
Алексис Ципрас обеща,
че ще бъде намерено
решение на кризата с
държавния дълг, което
ще върне икономиката
към растеж и ще
задържи страната в еврозоната. Той заяви, че
решението трябва да
“бъде основано на европейските правила и
демокрацията”. Ципрас
обаче предупреди, че
излизането на страната от еврозоната ще
бъде началото на края
на единната валута.

торията на Гърция. Документът беше
подписан в рамките на Петербургския икономически форум. Подписи
под документа поставиха руският
министър на енергетиката Александър Новак и неговият гръцки
колега Панайотис Лафазанис.
Финансирането на гръцката част
от петролопровода “Турски поток”
ще бъде осигурено наполовина от
дъщерен
филиал
на
руската
външнотърговска банка и от гръцката държавна компания. Стойността
на проекта е 2 млрд. евро, заяви
гръцкият министър на енергетиката.
Строителството на гръцкото
продължение на петролопровода
“Турски поток” се очаква да започне през 2016 г. и да завърши през
2019 г., съобщи пред журналисти
Новак. Той добави, че капацитетът
на гръцкото продължение ще бъде
47 млрд. куб/м. Споразумението за
изграждането на първия етап от петролопровода ще бъде подписано
до края на юни или най-късно в началото на юли т.г.

СЕНАТЪТ НА САЩ
ОДОБРИ ОРЪЖИЕ
ЗА УКРАЙНА

С

Сенатът на САЩ прие поправки във военния
бюджет на страната, които включват и отдаване
на военна помощ за Украйна, съобщи “Фокс нюз”.
Поправките не са съгласувани с Камарата на
представителите и може да не бъдат подписани
от президента Барак Обама.
Приетият от сенаторите законопроект предполага доставка на оръжия на стойност 300 млн.
долара за Украйна, в това число противотанково
оръжие. Измененията във военния бюджет са били
одобрени от 71 сенатори, a 25 са били против.
Законопроектът се отнася не само до Украйна.
Той предполага и ускоряване на модернизацията
на военноморския флот, отделяне на средства за
поддръжка на армията на Афганистан, както и
прекратяване на затварянето на затвора в Гуантанамо. Общата стойност на мерките е 612 млн.
долара.
За да може да влезе в сила законопроектът,
той трябва до края на юли да бъде съгласуван с
Камарата на представителите, а след това да бъде
подписан от президента Барак Обама. Белият дом
обаче вече заяви, че държавният глава може да
наложи вето.

Управляващите
Управляващите в
в Дания
Дания загубиха
загубиха изборите
изборите
Управляващата в Дания
социалдемократическа
партия загуби парламентарните избори. “Спечелихме предизборната
кампания, но не спечелихме изборите. Бяхме победени на финалната линия”, заяви министър-

председателката Хеле
Торнинг-Шмит пред членове на своята формация.
Торнинг-Шмит съобщи, че
подава оставка като
партиен лидер и връчи на
кралицата на Дания
Магрете оставката на
кабинета си. Тя посочи,

че опозиционният лидер
Ларс Льоке Расмусен,
чийто блок от няколко
партии печели изборите,
ще наследи Дания в
добра форма.
Опозицията печели 90
места в 179-местния
парламент, а партията на

Торнинг-Шмит - 85 места.
Въпреки че блокът от
десноцентристки партии,
оглавен от Расмусен,
постига мнозинство в
парламента, неговата
Либерална партия губи
7% от подкрепата си и е
изпреварена от един от

съюзниците си - Датската
народна партия (ДНП).
Антиимигрантската и
евроскептична партия
спечели 21% и става
втората най-голяма политическа група в парламента след тази на социалдемократите.
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Вратите на къщите са заключени и всички жители са
заминали - селището Крендзеловка в Карпатите е едно
от селата фантоми в Словакия - скритото лице на словашкия икономически успех и
на евроинтеграцията. Развитието на автомобилната индустрия привлече населението
в активна възраст към големите градове, а отварянето на
границите подтикна хиляди
словаци да потърсят по-добре платена работа в чужбина.
Преди половин век повече от 60 процента от населението на страната е живеело по селата. Този дял е
спаднал до 45 процента през
2013 г. по данни на Световната банка. Села с под 1000
души се обезлюдяват с тревожна скорост.
Крендзеловка е близо до
полската граница и е част от
община Миншек над Попрадом. Официално там живеят
650 души, но според кмета

“Няма вече работа по селата. Младите ходят в градовете или в чужбина и никога
повече не се връщат”, каза
Марта Буйнакова, говорител
на Асоциацията на словашките градове и села.
Чуждестранните инвестиции, най-вече в автомобилната индустрия, направиха столицата Братислава и индустриалния град Кошице притегателни центрове. Селските
райони почти не успяха да се
възползват от тази благодат,
а европейските субсидии не
дадоха очакваните резултати.
Тази година се очаква
Словакия да постигне ръст от
3,2 процента по данни на
централната банка. Безработицата обаче остава значителна през април, достигайки
11,6 на сто от трудоспособното население и ако делът й е
само 6 на сто в Братислава,
то в селските райони достига
17 процента.
Носи ли отговорност за
Столицата Братислава и големите градове са притегателен център за младите

СЕЛАТА
ПРИЗРАЦИ
В СЛОВАКИЯ
Европейските субсидии не дадоха очакваните
резултати и обезлюдаването се задълбочава
Тери МОРАН

Петер Земба 90 на сто от тях
работят в чужбина. Жените
ходят в Австрия да гледат болни, а мъжете, макар че са
планинари, работят на круизни кораби и рядко виждат
родните си Карпати.
“От все сърце искаме да
живеем и работим тук, но финансовото ни положение ни
кара да търсим работа в чужбина, за да пращаме пари
вкъщи”, обясни Земба за АФП.
Преди осем години в района остана само едно отворено училище с над 400 ученици. Днес там се обучават едва

73. От словашката страна на
границата редица магазини
бяха затворени. “С приемането на еврото хората обедняха
и идват да си пазаруват в
Полша”, от другата страна на
границата, каза Барбара Палух, жителка на полската местност Пивнична.
Словашката местност Хавранец, която също е до полската граница, е имала 386
жители през 1980 г., от които
днес са останали осем. Ситуацията не е по-различна в
село Хараковце в източната
част на Словакия. Сгушена
сред вълнисти хълмове в този
селски регион с полета и гори,

Словашките села се обезлюдават с тревожна скорост

църквата с бяла фасада от XIII
век в Хараковце напомня за
дългата си история. Но миграцията на жителите, търсещи
работа, е довела до рязък
спад на активното население
в селото. От 59 жители сега
там има само шест деца. Има
опасност Хараковце да остане и без кмет, чието месечно
възнаграждение е 220 евро
на месец или четвърт от средната работна заплата за Словакия. Кметицата Божена Милишкова си е намерила подобра работа в друго село. Но
дъщеря й, която също се казва Божена и е социален работник, е решила да поеме

щафетата и се е кандидатирала за кмет.
“Искам да помогна за подобряването на живота в нашето
село”, каза тя за АФП. Божена
е работила близо 10 години в
Прага - нещо характерно за
демографските изменения, които разклащат Словакия.
След като влиза в ЕС през
2004 г. и границите се отварят за тази страна с 5,45 милиона население, около 120
000 словаци, главно млади
хора, се възползваха от
възможността да потърсят подобър живот във Великобритания или по-наблизо - в Австрия и Чехия.

това държавата? Не, каза
Михал Стушка, говорител на
министерството на труда и
социалните дейности. Според
него Словакия и ЕС са направили усилие да коригират
неравенството между урбанизирания и индустриализиран
Запад и селскостопанския
Изток. От 14 милиарда евро
европейски кохезионни фондове, отпуснати на Словакия
за периода 2014-2020 г., един
милиард и половина ще отидат за развитие на селските
райони посредством инвестиции в 1250 стопанства и 400
предприятия в хранителновкусовата промишленост.

Невиждана суша мъчи севернокорейците
Северна Корея е обхваната от най-тежката
суша от 100 години насам, твърдят севернокорейски източници. Бедствието може да доведе
до значителен недостиг
на хранителни продукти,
предупреждават властите. Сушата причинява
“големи вреди на аграрния сектор”, потвърди
държавната информационна агенция KCNA. Засегнати са най-важните
оризови полета в четири от провинциите.
Това засилва опасенията от повторение на
кризата от края на 90-те
години, когато от глад
загинаха стотици хиляди
севернокорейци. Междувременно бяха предприети някои реформи в
селското стопанство, и
по-конкретно в областта
на приватизацията на
някои кооперации, които е възможно да са постигнали някакви успехи.
Затова и този път може
да не се стигне до драстично намаление на

С

дажбите от ориз и други
хранителни продукти,
както преди 35 години,
смята кореспондентът на
Би Би Си Стивън Еванс.
Комунистическа Северна Корея поддържа високоразвит сектор на отбраната и въоръженията, но икономиката е в
разруха.

Празни
водохранилища,
пресъхнали реки
Над 30 процента от
оризовите полета в страната са изсъхнали, на
много места отдавна не
е падал дъжд. “Нивото на
водата в язовирите е изключително ниско, реките пресъхват”, съобщава
севернокорейската държавна агенция.
Неотдавна южнокорейското министерство
на обединението предупреди, че ако засушаването продължи и през
юли, зърнената реколта
в северните райони на
страната може да е с 20

процента по-ниска в
сравнение с миналата
година.

Страхът
от глада
Комунистическата
държава фактически е
изолирана от останалия
свят, което допълнително утежнява икономическото й положение. От години тя е зависима от
хранителните помощи по
линия на международната общност, тъй като постоянно е разтърсвана от
природни катастрофи.
Наводнения, суша и погрешни управленски решения периодически водят до недостиг на найнасъщните храни. Според данни на Обединените нации една трета от
децата под пет години
страдат от непълноценно развитие заради недостига на храни.
Именно по тази причина Пхенян е много зависим от международните помощи. Но понеже

хуманитарните служители не се допускат в страната, а помощните организации са лишени от
правото да контролират
процеса на разпределение на храните, през последните години международната
подкрепа
спадна рязко.

18 милиона
са засегнати
През април предоставените на Северна
Корея помощи от ООН
са възлезли на 11 милиона долара, а Южна Корея се е включила в подпомагането на северната си съседка със 71
милиона долара. По думите на Симоне Пот от
хуманитарната организация “Welthungerhilfe”
този път от сушата са засегнати към 18 милиона
души - предимно в северната част на страната, където условията за
отглеждане на ориз не
са така благоприятни,
както на юг.
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МИЛКА ХРИСТОВА:

Монополът на дясното в СОС
трябва да бъде разбит
Ролята на общинския съветник не е само да „натиска бутона с правилния
цвят”, смята председателят на групата на общинските съветници от БСП

Интервю на
Милена НИКОЛОВА

 Как оценявате присъствието на общинските
съветници в Столичния общински съвет преди края на
мандата?
- Присъствието на общинските съветници през последния мандат следва да се оценява чрез критерия доколко
Столичният общински съвет
успя да изпълни ролята си на
най-важен орган на местното
самоуправление на София.
Орган, чиято основна функция е да формира политиките
за развитие на Столичната
община - разработване на
цялостна визия, концепция за
развитието на града и обезпечаването й с приемането
на съответните стратегии,
създаване на необходимата
нормативна база от наредби
и правилници, програми и др.
документи с дългосрочно значение. Групата на БСП винаги е заявявала и е била последователна да подкрепя
всяко решение, което гарантира системното и устойчиво
развитие на нашия град.
За съжаление в повечето
случаи управляващото мнозинство на съветниците от
ГЕРБ налага в дневния ред
дребнотемието и проблемите
с оперативен характер,
превръщайки СОС във функция на общинската и районна администрации. Причините за това са най-вече в недооценяването на ролята на
СОС и свеждането му до орган, утвърждаващ предлаганите от администрацията решения, превръщането му в
за-дължителния “печат”, даващ легитимност за вече взети другаде решения. Причина за това е и отсъствието на
политическа воля на мнозинството на ГЕРБ в СОС за поемане на политическа отговорност да се открояват и
решават най-важните проблеми на столичния град.
Ако гражданите на София
проследят заседанията на постоянните комисии на СОС и
сесиите, ще установят, че при
обсъждането на внасяните
материали критичните бележки, оспорвания и нови алтернативни предложения се правят почти без изключение
само от опозицията в лицето
на общинските съветници от
БСП. Лично моето мнение е,
че ролята на общинския
съветник в СОС не е само в
това да “натиска бутона” с

‘

правилния цвят”, гласувайки
винаги “за” предлаганите от
администрацията решения, а
да преценява открито и безпристрастно законосъобразността и целесъобразността
на тези решения, като изразява ясни позиции и коригира
решенията, когато те не са в
полза на София и нейните
граждани. В този смисъл за
съжаление за част от общинските съветници участието в
настоящия мандат на СОС
действително се превърна
само в “присъствие”.
 Какви са очакванията
ви за следващия състав на
СОС, отново ли десницата
ще доминира?
- Повече от 25 години
София се управлява от десницата. Резултатите са налице
и те са видими за всички
граждани. Въпреки че София
е един от тежките региони за
организиране и провеждане
на избори, мисля, че БСП и
останалите леви сили имат
шанс да променят тенденциите и на фона на тежките политически условия да постигнем максимално добри резултати на предстоящите местни
избори през есента на 2015
г. Необходимо е да се разбие
монополът на дясното в СОС,
като не се допусне една политическа сила да има пълно
мнозинство, каквото в момента има ГЕРБ. Само тогава
може да се избегне синдромът на “безкритичното партийно гласуване”, което в много случаи води до вземане на
решения, които са откровено
лобистки и увреждащи интересите на столичани. Мисля,
че софиянци добре разбират
това и със своето гласуване
наесен няма да позволят едностранно доминиране на
една политическа сила.
 Успяхте ли да наложите социалните проблеми на
софиянци през изминалия
период?
- Това, което отличава групата на общинските съветници от БСП от останалите политически групи в СОС, е приоритетът, който ние слагаме
върху решаването на социалните проблеми на софиянци.
В тях включваме въпросите,
свързани с образованието, в
т.ч. местата в детските ясли и
градини, общинското здравеопазване, общинската жилищна политика, услугите, които се предоставят на социално слабите, инвалидите и
пенсионерите, спортната
база, местата за отдих на децата, читалищата, средата, в
която живеят гражданите на
София - състоянието на

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

МИЛКА ХРИСТОВА e родена на 5 октомври 1957 г.
Завършила е право, магистър е по управление на
стопанските дейности. Председател на групата
на общинските съветници от БСП в Столичния
общински съвет.
вътрешнокварталната улична
мрежа, подлези, тротоари,
градинки, детски площадки,
улично осветление, бездомни
кучета.
За съжаление през настоящия период тези проблеми
не бяха сред приоритетните
за управляващото мнозинство на ГЕРБ при изготвянето
и приемането на общинските бюджети на Столичната
община. Ето защо всяка година без изключение групата на БСП разработва и
предлага алтернативен бюджет, с който се прави преразпределение на планираните средства в посока решаване на посочените социални проблеми. За съжаление нашите предложения не
се приемат, в резултат на
което “асфалтът и ремонтите” непрекъснато печелят
битката за парите на софиянци. Крайният резултат е видим, след години дясно управление София се развива
на две скорости. Виждат се
дисбалансите между централната част и крайните
квартали, тъй като парите от
бюджета основно се наливат
в обекти в централната част
на града.

Øàíñîâåòå íà ÁÑÏ çà ïðîáèâ
â Ñîôèÿ ùå çàâèñÿò îò òîâà
êàêâè êàíäèäàòóðè çà êìåò,
ðàéîííè êìåòîâå è îáùèíñêè
ñúâåòíèöè ùå èçäèãíåì

С една дума, социалните
проблеми на софиянци са
поставени, но налагането им
като приоритети и най-вече
решаването им зависи от
една нова, по-ляво ориентирана конфигурация в СОС.
 Какъв трябва да бъде
кандидатът на БСП за следващите местни избори за
София?
- За следващите местни
избори градското ръководство на БСП счита, че кандидатът на БСП за кмет на София по профил трябва да е
близък и разпознаваем от
собствените ни членове и
симпатизанти. Това предполага не само партийна фигура.
Може и извънпартийна, но да
е припозната от социалистите. Съзнаваме отговорността
на този избор, тъй като кандидатът на БСП за кмет на
столицата ще даде облика и
на кампанията на партията
като цяло.
При избора на нашия кандидат следва да се отчита и
фактът, че той ще се изправи
срещу рейтинга и старателно “шлифования” от медиите
образ на Йорданка Фандъкова. Лично смятам, че нашият кандидат трябва да е
професионалист с безупречен морал и с ярка социална
чувствителност. Убедена съм,
че на Градската конференция
на БСП в София, която ще се
проведе в края на юли, ще
успеем да излъчим такъв
кандидат, както и вярвам, че
той ще достигне до балотаж
през октомври.
 Какъв ще е подборът
на общинските съветници,
ще има гласуване и за районни кандидати? Има ли
шанс за БСП да направи
пробив в местната власт

на столицата?
- Подборът на общинските
съветници се извършва по
реда и правилата, утвърдени
от НС и ГС на БСП. В момента
се провеждат конференции на
районните партийни организации, на които се обсъждат и
гласуват предложенията за
общински съветници, направени от основните партийни
организации. Тези предложения ще бъдат обсъждани и
гласувани на Градската конференция на БСП, на която ще
бъде формирана и листата, с
която БСП ще участва в изборите за общински съветници в
СОС през есента.
Тази година в София на
местните избори ще се гласува и за избор на районните
кметове. Техните номинации
също се правят и гласуват на
районните
конференции.
Предлагат се кандидати с
доказани качества и опит в
професионално отношение,
активни членове на градската партийна организация.
Шансовете на БСП за
пробив в София ще зависят
от това какви кандидатури за
кмет на София, районни кметове и общински съветници
ще издигнем за предстоящите избори. Длъжни сме с колективния разум на цялата
ни градска партийна организация да излъчим за съответните листи личности с безспорна професионална и експертна репутация, умеещи
да формират обществено
мнение, можещи да работят
в екип, но и да поемат лична
отговорност. Нашите кандидати трябва да имат и предлагат на избирателите конкретни идеи и решения на общинските проблеми. И нещо
много важно. Всички кандидати на БСП за общински
съветници, кметове на кметства и кметове на райони и
кмет на София трябва да работят като един екип, в който
личните амбиции трябва да
отстъпят на общата цел.
 Защо при толкова бедно население българинът
избира да подкрепя друг
тип партии, а не тези, които му обещават социална
политика?
- Може би защото само се
обещава. Хората в България
за тези 25 години изгубиха
толкова много социални придобивки, а в замяна не получиха почти нищо, поради което гледат на обещаваните
социални политики само като
на предизборни фойерверки.
Може би и защото левите партии, в т.ч. и БСП, не
успяват ясно да обяснят тези
политики, и най-важното, когато е възможно, да ги осъществяват, независимо дали
това става на местно или национално равнище.
Може би и защото масово
насажданите в общественото
пространство неолиберални
и пазарни принципи, че човек сам трябва да се грижи
за себе си и ако не успява,
сам си е виновен, игнорират
в голяма степен идеята за социалната държава. Нашата
задача е да покажем, че такава държава е възможно да
съществува по нашите географски ширини, още повече,
че преди 25 години тя беше
факт в България.
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Конгресът на Партията на европейските социалисти в Будапеща в
българските медии премина основно
под интригата на това, че този път
президентът на ПЕС Сергей Станишев имаше съперник за поста в лицето на испанеца Енрике Барон Креспо.
Оттеглянето на конкуренцията в последния възможен момент съвсем не
сваля качеството на битката, независимо от опитите на българските журналисти и деснеещи шамани да се
правят на всезнаещи.
Един десен политолог, известен
предимно с това, че статиите му могат
да приспят всекиго, определи избора
на Станишев като “липса на въображение”. Това издава не дълбочина на
анализа, а просто войнстващ провинциализъм, който дори не е в състояние да мисли с европейски категории.
Именно по отношение на битката Станишев - Креспо най-именитите
български анализатори показаха, че
мисленето в категории по-големи от
жълтите павета просто не им се удава. Парадоксално е, но тези, които
най-често употребяват прилагателното “европейски”, се оказаха найдълбоко заклещени в типично българ-

Изборът на Станишев за нов мандат на ПЕС стана след истинска битка

ВЪЗМОЖНА ЛИ Е
ПРОМЯНАТА НА ПЕС?
Изборът на Сергей Станишев е голям
успех за него и за България, но
предизвикателствата пред левицата
стават все по-големи и драматични

Александър
СИМОВ

наясно с всички тънкости на европейската политика и е наясно как се печели политическо предимство на толкова
сложен терен. България не може да се
похвали с много политици на световно
ниво, но Станишев (бил той обичан или
необичан) вече е един от тях. Това е
реалност, а не оценка.

Криза на образа

ските клишета и обсебени от вечния
демон на завистта.

Победата на Станишев
Битката на Енрике Барон Креспо
за лидерския пост на ПЕС съвсем не
беше поход на някаква нова идея или
пък различно разбиране на управление. Всъщност неговата кандидатура
се появи на бял свят с помощта на
французите, които бяха основната
сила, която играеше срещу Станишев.
Залогът в това политическо разиграване беше по-голям отколкото може
да осмисли домораслата ни интелигенция.
Една от успешните битки на Станишев като лидер на ПЕС беше нововъведението левицата да има единен кандидат за бъдещ шеф на Европейската
комисия и то още преди изборите за
Европарламент. Така гражданите на ЕС
получиха възможност с вота си да одобрят и кандидат за шеф на ЕК, който
преди това се избираше на заседание
на Европейския съвет и избирателите
нямаха никаква дума за неговата фигура. След като експериментът не само
успя, но и се наложи като трайна мода,
французите бяха решили, че ако подкрепят “свой” кандидат за ПЕС, той ще
им гарантира, че ще номинира французин начело на Еврокомисията. Политическият гамбит в Европа е многоходов,
усложнен и човек трябва да е кален с
тежки трилъри, за да схване неуловимите нишки и ритници по кокалчетата,
които управляват този свят. Точно защото срещу него не беше само Креспо, а
испанските и френските социалисти, победата на Станишев е значима и изкарана с пот на челото. Нейното подценяване не само не е в рамките на добрия
тон, то просто е откровена лъжа. Екслидерът на БСП демонстрира, че вече е

Българският успех в ПЕС обаче не
бива да пуска розова мъглица пред
очите ни и да не видим, че тази наднационална партия всъщност минава през
изключително труден, проблемен и драматичен период. ПЕС е сложен организъм от много партии и балансът там е
толкова крехък и тънък, че всеки миг
може да рухне под тежестта на противоречията. Резултатът от това е леко странен - много емоционални речи, изречени в горно “до”, все едно европейската
левица е триумфирала на предишните
избори и доста по-малко политически
смисъл. Само че, че когато една формация може да извлича полза от конкретно статукво, за нея вече е много трудно
да се разсъждава в категорията “ляво”.
И това е проблем пред европейската
социалдемокрация, който ще се разраства като лавина. Именно възприемането на традиционната левица като част
от статуквото в Европа, което доведе ЕС
до някаква есхатологична политическа
безизходица, ражда антисистемните радикални партии, които не са явлениееднодневка. Те се появяват, за да запушат политическия дефицит и да върнат
на политическите идеи техния автентичен вид. В случая с крайнолевите партии това е връщането на социалната
реторика, на яростната борба с бедността, на лозунгите срещу неравенството,
срещу десните икономически догми.
СИРИЗА е само началото на този процес. Но в Гърция ясно се видя, че когато
се появи радикалната левица, традиционната се спихва като балон и изчезва
от сцената.
Време е да го признаем окончателно - социалдемократическата левица е
в идеологическа криза. По време на
конгреса в Будапеща се проведе дискусионен панел за състоянието на демокрацията в Европа. Двата централни
проблема, които бяха очертани, са: управлението на Виктор Орбан в Унгария
и правото на еднополови бракове.
И двата въпроса са яростно диску-

сионни или поне изглеждат такива в
очите на един българин. Орбан вероятно е пълен с грешки като управник, но
е факт, че той се превърна в име, което
предизвиква интерес, понеже започна
активна политика по връщане на суверенитета на унгарската политика. Даването на 6-годишен отпуск по майчинство толкова антидемократично ли изглежда? Или стъпването на врата на
банките? Или пък справянето с частните монополисти в енергетиката?
Битката на унгарските социалисти
с Орбан е разбираема, но трябва и да
е разбираемо неговото политическо
влияние. Хората не гласуват за него,
защото е диктатор, а защото виждат
едно старомодно връщане към идеята
политиката да не е карнавал на емоции, а конкретно решаване на проблеми. Това не е подписване на индулгенция на Орбан или негова апология, но хората от нашата част на
Европа гледат на него не като на
проблем, а дори като на надежда.
Правото на еднополови бракове
пък е станало толкова всеобхватна
тема, че предизвиква известно усещане за сюрреализъм. Слушах как представител на ирландските лейбъристи
представя положителния резултат от
референдум по темата в неговата
страна, че е едва ли не пик на лявата
политика за демокрация. Правото на
еднополови бракове обаче е един
емоционален въпрос. От него не може
да се направи истинска политика. ПЕС
се опитва да се измести към тези емоции, защото просто в момента не е в
състояние да предложи някакъв социален проект. Това не е дефект на лидерството, а на общата безпътица, в
която изпадна европейската левица.
Понеже икономическите противоречия в ЕС се задълбочават, европейските партии могат да съществуват единствено на основата на емоционални ценности. В ПЕС това са отстояване на
демокрацията, правата на човека, правата на малцинствата, не само етнически, но и всички останали. Това не е
лоша битка, но не е достатъчна за една
левица. Съществуването единствено на
основа емоционални ценности е път към
убийството на политическото мислене.
Не можеш с патос да прикриеш липсата
на идеология.

Европейската идентичност
Голяма част от говорещите на конгреса изказваха идеята, че е време да
се изгради европейска идентичност.
Трудно е да се предскаже как точно
може това да се случи сега, когато ЕС
е по-разделен отвсякога и проблемите
го разтърсват като електрошок. Нещо

повече - заплахата ЕС да стане съюз на
две, дори на три скорости придобива
всекидневно политическа плът, а някои
от десните анализатори дори почнаха
да приемат това за съвсем нормално.
Темата “ЕС на две скорости” обаче не
бе дискутирана рационално на конгреса, вероятно защото подобен тип разговор щеше да отприщи доста политически страсти. Като кървяща рана стои
отворен и въпросът за нормална позиция на ПЕС по кризата в Украйна, която
като минимум и както е редно за леви
хора описва точно авторитарните черти
на киевската власт и техния стоманен
юмрук, който потъпква демокрацията и
различното мислене. Сигурно е прекрасно за всичко да ти е виновна Русия,
но в случая с Украйна това е самоубийствено за една левица, пък била тя и със
силен европейски дух.
ПЕС подмина и не каза нито една
дума за Трансатлантическото споразумение между Европа и САЩ. Единствено шефът на Европарламента Мартин Шулц го постави в своето изказване, но от думите му стана ясно, че ПЕС
принципно е за ТТИП, просто ще гледа то да бъде преработено така, че да
отговаря на някакви стандарти, а хората в Европа протестират изобщо срещу споразумението. И това е така,
защото всички виждат в него начин
ЕС да бъде стегнат веднъж завинаги в
усмирителната риза на САЩ и на безумния корпоративен капитализъм,
който вече не иска да признава националните правителства.
Тоест пред европейската идентичност, която трябва да стане водеща, има
огромни спънки. Разяждащата бедност,
кошмарното неравенство - това са истинските проблеми, които са поставени
пред европейската левица днес, а тя
създава усещането, че не може да им
отговори както трябва.
И това е голямото предизвикателство пред Сергей Станишев. Той е човек
от Източна Европа и е наясно с дневния
ред на по-бедните страни в ЕС. Време е
да се отървем от комплексарското усещане, че от нас промяна не може да
тръгне. Ако иска да има бъдеще, пътят
на ПЕС е към по-радикалната лява политика, защото всичко останало е само
битка в името на статуквото.
При партии, които съществуват
единствено на емоционална основа и
имат проблем да формулират автентична обща политика, ЕС или това,
което се нарича патетично “европейска идея” днес е изцяло в ръцете на
всемогъщата бюрокрация. Еврочиновниците са станали най-трайния фактор
в политиката, защото просто политика
няма. Защо пък ПЕС да не я върне на
европейците, защо?
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ВАЛЕНТИН
ГЕОРГИЕВ

Анатолий СТАНКУЛОВ

Борисов е готов да
протестира срещу себе
си. Този път - солидарно
с бизнеса срещу поскъпването на тока. Изявлението му е колкото абсурдно и смешно, толкова и популистко и лицемерно, на човек чак му
се приисква изборите да
бяха идната седмица, та
да се отметне по-бързо
от думите си.
След като години на-

Бойко, мятай яйцата!
ред ревеше, че виновни
за скъпия ток са опозицията и предходното
правителство,
днес
същият този Борисов се
прави на възмутен и безсилен пред “независимата” КЕВР. Същият този
регулатор, който ГЕРБ
смени с хора, близки до
властта, и чийто председател продължава да се
чуди на кого да угоди.
Защото в рамките на 3
седмици г-н Иван Ива-

нов на два пъти се
завъртя на 180 градуса.
Първия път, когато Борисов се уплаши от скока и
поиска отлагането му,
той клекна, като услужливо се сети за “подобен прецедент от 2013
г.” И втория - когато пак
“пусна увеличението”,
след като депутатите
Делян Добрев и Мартин
Димитров в серия от тв
изяви му “набиха канчето”, че отлагане не бива

да има. Е, току-виж сега
и Иванов излязъл заедно с Бойко да мята яйца
срещу новите цени...
На фона на шизофреничната пиеса, разигравана от властта, обаче
трябва да признаем, че и
бизнесът не е цвете за
мирисане. Защото помним как преди време от
КРИБ пищяха колко нужна и спешна била “реформата в сектора”. Интересно дали я разбират

само като лобиране за
удобни назначения, та
сега са “изненадани”.
Или пък БТПП, която преди дни се разграничи от
“радикалните действия”
на останалите организации, но изведнъж “узря”
за протести. Едно е сигурно - страхът е движеща сила в поведението
на Първия. А идат избори, които не могат да
бъдат отложени, за разлика от цените на тока.

Аферата „Близнашки”
АЛЕКСАНДЪР
СИМОВ
Ако човек има нервите, куража и търпението,
за да се върне назад във
времето и да изчете
всички интервюта на Георги Близнашки от летните размирни дни на
2013 г., ще остане като
гръмнат. Протестите са:
морална
революция,
бунт на достойнството,

надигане на гражданското общество за ценности... Човек може да
получи слънчев удар от
толкова много ценности.
И всички протестъри
гледаха на Близнашки
като на свой талисман.
Даваха го за пример.
Даже си правиха селфита с него.
Историята обаче не
обича да свършва в нищото. Тези дни стана
ясно, че ДПС предлага
Близнашки за експерт
към комисията за конституционни промени, а
той май е приел. Очевидно Пеевски е останал
в миналото, а на дневен
ред е дошъл този, когото Близнашки най-много обича - самия себе

си. И изведнъж протестърите изтрещяха.
Заваля канонада от
обиди към професора.
Не остана някой от неговите другари, който да
не хвърли камък по достолепната му осанка
или да не се упражни в
ругатни.
Но... един момент,
какво по-различно е направил Близнашки от
другарчетата си от
“Протестна мрежа”. Те
се подложиха на ГЕРБ,
той на ДПС. Те минаха
на държавна заплата,
очевидно и той иска такава. Егото на протестърите все още прилича
на фолкпевица, готова
на гола фотосесия, за да
я забележат, а егото на

Близнашки е умножено
по две. Те са си ликаприлика. Просто той с
много повече спецефекти от тях показа, че моралната революция е
била просто семеен
скандал. Нищо повече.
Бунтът на достойнството
се оказа бунт на кариеристите. А това, че гражданското общество се е
вдигнало за ценности,
може да го броите вярно само ако “ценности”
означава държавна заплата. Всичко, което ни
говориха, се оказа лъжа. Близнашки така
изобличи всички дрънканици, че от тях останаха само псувни и проклятия. Псевдореволюция на псуващите.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЖАНЦИТЕ.
Отбелязва се
от 2001 г. с
резолюция
на Общото
събрание на
ООН и във
връзка с 50годишнината
от подписването (28 юли
1951 г.) на
Женевската
конвенция за бежанците, влязла в сила на 22
април 1954 г. На този ден народите по света
изразяват своята съпричастност и солидарност
със съдбата на милиони хора, принудени да напуснат родните си страни, за да се спасят от
преследване, насилие и граждански войни.
1819 - РАЖДА СЕ ЖАК ОФЕНБАХ, ФРЕНСКИ КОМПОЗИТОР (УМИРА 1880 Г.). Един
от основоположниците
на оперетата и типичен
представител на романтизма в европейската
класическа музика. Виртуозен пианист. Автор на
над 100 оперети, сред
които поставяните и в
България “Хубавата Елена”, “Един младоженец пред вратата”, “Орфей в ада”.
1930 - ПОДАДЕНА Е МОЛБА ЗА ПАТЕНТ НА
РЕАКТИВНИЯ ДВИГАТЕЛ. Това прави англичанинът Франк Уитъл
(1907-1996). Патентът е
издаден през октомври
1932 г. На 12 април 1937
г. е готов първият реактивен самолет. На 20
юни 1939 г. в Германия
е осъществен първият в
света полет на самолет
с реактивен двигател. На 15 май 1941 г. във
Великобритания е извършен пробен полет на
реактивен самолет “Глостър Е 28/29”.
1944 - СЪЗДАДЕНО Е ЦРУ. Централното разузнавателно управление (на
англ. език Central Intelligence
Agency, CIA) е координиращ
център на гражданското и военното разузнаване и контраразузнаване в САЩ. Контролира
се от Съвета за национална сигурност. Седалището на ЦРУ е в
Ленгли, щата Вирджиния. Организира разузнавателни действия и тайни операции в целия свят.
1954 - ОТКРИТ Е ДУНАВ МОСТ 1. Мостът на

Пето колело
ГЕОРГИ
ГЕОРГИЕВ
Подлостта на последните десни български правителства към
собствения им народ
позволи
вчера
на
Гърция напълно официално да поиска, а нищо
чудно и да получи, статута на енергиен център на Балканите. В
Петербург, на един от
най-големите и очаква-

ни тазгодишни икономически световни форуми,
министърът на енергетиката на южната ни
съседка Панайотис Лафазанис обяви, че неговата страна иска да
бъде възобновено строителството на нефтопровода “Бургас-Александруполис”. Русия също е
“за”. Правителствата на
ГЕРБ, както знаем, са
против, и дори вицепремиерът Румяна Бъчварова записва това
вредно за страната ни
решение като плюс за
Бойко Борисов. Разбира се, плюсът е за
пред американците,
да не си мислите, че е
за пред вас.
Реакцията на българското правителство

на заявките на Гърция и
Русия по петролопровода ще бъде много показателна. Ако кабинетът
на ГЕРБ и РБ се позове
на местния референдум
в Бургас, който не можа
да събере нужния брой
гласове, за да е валиден, ще бъде отново
потвърдено, че енергийната политика на
страната се определя
от чужди интереси. Така
България, поне в очите
на съседните държави
и Русия, окончателно
ще изглежда като пето
колело. Как нашите
партньори да ни предлагат нещо, след като
знаят, че то може да
бъде провалено според
моментните настроения
на Съединените щати.

Преди дни в Тбилиси президентът Росен
Плевнелиев заяви, че
Грузия и България
били незаобиколими
фактори в своите региони. Грънци. Грузинците поне започнаха
вече някакви стъпки за
оправяне на отношенията си с руснаците,
а ние продължаваме с
глупостите. На грузинците започнаха да им
се отварят очите след
тоталния провал на
американската марионетка Михаил Саакашвили, който дори
успя да вкара страната
си във война. Ние какво чакаме да се случи,
за да ни се отворят
очите къде са реалните ни интереси.

дружбата между Русе и Гюргево е проектиран
и строен от съветска проектантска строителна
организация със съдействието на съветски,
български и румънски строители. Дължината му
е 2,8 км, на височина е 30 м над водата - на две
нива (за влакове и автомобили). Средната част
(с дължина 85 м) може да се повдига и да пропуска големи кораби. 53 години по-късно двете
страни, вече като членки на ЕС, започнаха да
изграждат втори мост над р. Дунав - при Видин
- Калафат, официално открит 2013 г.
1963 - МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ГЛАВИ НА
САЩ И СССР Е УСТАНОВЕНА ГОРЕЩА ЛИНИЯ. Терминът се употребява за пръв път за пряката
телефонна връзка между
Белия дом и Кремъл по
време на Карибската криза. Горещата линия е
съхранена и досега, служейки
за предотвратяване на глобални кризи. Известна е също така като “червения телефон”.
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АКО ЩЕТЕ - ВЯРВАЙТЕ
“В далечна земя, в царството на дивна хубавица,
извира жива вода. Умие ли се някой с тази вода, ако
е млад - не остарява, ако е стар - ще се подмлади,
ако е болен - ще оздравее. Който от вас ми донесе
жива вода, той ще царува вместо мене!”, заръчва
болният цар на тримата си синове в народната приказка “Жива вода”, записана от Росен Босев.
Според поверията живата вода дори съживява мъртви.
Тя извира на тайно място, в далечни земи, между
скали, които сами се затварят, щом наближи човек.
Юнакът, тръгнал да дири живата вода в приказката,
трябва да е достоен и точно такъв е най-малкият брат,
защото сторва много добрини и честно спечелва
сърцето на владетелката на природното чудо.

Макар че жива и мъртва
вода са термини, дошли от приказките и фолклора, учените
отдавна са ги дефинирали.
Жива е водата от планински
ручеи и други естествени водоеми, защото е заредена с енергия. Тя активира жизнените процеси и спомага за извеждането
на токсините от тялото. Пак спо-

ява нервната система, улеснява заспиването. Изключително
полезна е при изгаряне, кожни възпаления, гъбични заболявания, защото действа като
антисептик.
За нормалното функциониране на организма през деня
трябва да се изпиват не по-малко от 2 л вода. От различните,

предлагани в търговската мрежа води, най-добре е да се
употребява редовно т.нар. изворна. След нея са минералните води, които обаче е препоръчително да се редуват и да се
пият с прекъсвания.
Като много полезна се определя и т.нар. разтопена вода
(при нейното замръзване “из-

чезват” съдържащите се в нея
тежки метали). Тя намалява
умората, повишава работоспособността, изостря вниманието
и паметта, спомага за по-бързото лечение на инфекциите.

Странният извор в с. Боснек, Пернишко

Как да се възползваме от нея, за да
сме бодри, млади и да живеем дълго
Пенка ИСАЕВА

Н

Не само поетичен е образът
на живата вода в приказките,
легендите и преданията, но и
мъдър - та има ли нещо по-значимо от водата? Нашият народ
вярва в чудодейната й сила,
затова много извори, кладенци
и чешми по земите ни са обявени за лековити и са посещавани с надежда за спасение. От
древни времена се носят предания, че от водата по свещените места недъгави прохождат, болни оздравяват.
Стотици са изворите и чешмите по цялата ни страна. За
извора в село Сираково още
се носи легендата как местна
жена, сляпа по рождение,
сънувала ангел, който й казал,

че за да прогледне, трябва да
отиде в гората, да открие
камъка, от който извира живата вода, да преспи там и да си
изплакне очите. Жената
изпълнила заръката и прогледнала. В Родопите пък местните разказват за мост, под
който при буйна вода се чува
силно бучене, приличащо на
човешки смях, смях, който сякаш се... присмива на хората.
Според друга легенда в
село Боснек, Пернишко, има
горски извор с лековита вода
и със свръхестествена “дарба”
- познава характера на хората
и спира да тече, ако човекът е
грешен!? Тукашните хора още
разказват за момче, което оздравяло, щом го завели до
чешмата.

ред учените застоялата вода,
избистрена, без утайки, е
мъртва вода, лишена от живителната си енергия. Дестилираната вода, както и преварената, също са мъртви.
Смята се, че живата вода е
алкална или католит, а мъртвата вода - киселинна или анолит. Съхранявана в плътно затворени съдове, живата вода
запазва качествата си не повече от 4-5 дни, докато мъртвата - поне 2-3 седмици. И двата
вида води са лечебни.
Изворът на живата вода е
във вашия дом и тече от кранчето на чешмата ви, ако й отделите малко време, за да я
“преобразите” чрез йонизиране, замразяване и разтопяване или чрез загряване и замразяване. При някои от методите във водата се добавят
камъчета от черен силициев
двуокис от аптеките. Активираната вода получава алкални
свойства, които препятстват
окисляването на молекулите и
стимулират възстановителните
процеси. В резултат се повишава жизненият тонус, засилва се обмяната на веществата,
укрепва имунитетът, забавят се
процесите на стареене, намалява рискът от отравяния и злокачествени образувания.
Алкалната вода се смята за
полезна при диабет, ниско
кръвно налягане, болести на
бъбреците, стомаха, червата,
при подагра.
Мъртвата вода (анолит)
унищожава и извежда от организма чужди елементи: шлака, вредни микроорганизми,
дори ракови клетки. Понижава кръвното налягане, успоко-

ОТ ДОМАШНИТЕ
АПТЕЧКИ НА БАБИ
ТЕ НИ

z Щом се пови
пийте сутрин пред ши кръвното налягане,
вечеря по чаша мъи закуска и вечер преди
Ако хипертоничниятртва (преварена) вода.
пийте водата три пъ пристъп не минава,
кръвното се нормал ти на ден, докато
из
При ниско кръвно ира.
налягане пийте сутри
и вечер по чаша жи
н
рана вкъщи) вода. ва (изворна или активиАк
о
се
на
ла
га, пийте
водата в продълже
ние на седмица.
z При настинка
правете промивки или грип 8 пъти дневно
на носа и гърлото
мъртва вода, а през
с
вода. За ден-два гр нощта пийте жива
ип
ът ще мине. Ако сте
се разболели от ан
на три дни 5 пъти гина, то в продължение
промивайте гърлот през деня след ядене
след всяка промиво си с мъртва вода и
ка пийте жива вода
През първия ден тем
.
понижи, а след три пературата ще се
дни ще сте здрави
.
z При кашлица два
дни поред, 4 пъти
на ден, след ядене,
вода. Кашлицата щепийте чаша жива
премине.
z Когато ви заболи
болната зона с мъртв глава, намокрете
вода и легнете. За а вода, изпийте чаша
час болката ще прем
ине.
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Капитан
Пьотр
Нестеров бащата на
висшия
пилотаж и на
първия таран

БИТКА НЕ ПО ПРАВИЛАТА И НЕ
ПО УСТАВ, НО БИТКА, ДОСТОЙНА
САМО ЗА СИЛНИТЕ ДУХОМ СИНОВЕ
НА РОДИНАТА
Нито един таран от германски летец!
“Вие воювате не по правилата, не по устава!”, има наглостта да заяви пленен немски ас, свален при Ленинград.
А той “по правилата и по устав” ли е долетял над руския град да убива руските деца?
Ето как по най-краткия път стигаме до съдбовния
въпрос защо руските летци превръщат самолета и в
режещо оръжие. Твърде непознат и като че ли незаслужено пренебрегнат в спомените се оказва този феноменален способ на воюване. Начин на победа, на изпълнение
на дълга към Родината само на силните духом. А фактите, примерите, съпоставянията са категорични. Наймного са тараните в първия ден на войната, в боевете
при Москва и при Ленинград. И нито един таран - над
Берлин. Как не се намери хитлеристки въздушен ас да
защити германската столица с таран! Как ли - таранът
не осигурява сто на сто спасение!
го спре, щом е в интерес на
руската армия и на Русия.

Българските
„живи торпили”
Димитър КОПРИВЛЕНСКИ

Всеки разказ за обмислен,
целенасочен сблъсък със самолета на врага е и страховит,
и романтичен, и... много труден.
Решението винаги е лично. За
какво? Нали може и да не тараниш?
Иначе таранът като способ
за изпълнение на задачата и
за победата е с твърде дълга
история. Но си е чисто руска
намера. Автор на първия е руският летец Пьотр Нестеров. И
е извършен преди 100 години
- на 8.IХ.1914 г. Преди време
дори и тази дата, и юбилеите
на първия таран, и на Пьотр
Нестеров се честваха тържествено, но...

В

наумил немислимото за други. Във времето, когато самолетът още “прохожда” и може
да лети само по права и с
много внимание и полегат
наклон да направи завой,
този основоположник на висшия пилотаж прави вираж с
наклон до 90 градуса. След
което от този дълбок вираж
летецът с маневра изправя
самолета във вертикална
плоскост и прави пръв в света “лупинг”. Това е началото
на висшия пилотаж.

Във военната авиация на
България способът за воюване
чрез удар с крилото, опашката
или фюзелажа на самолета по
противниковия самолет е добре познат. Специалистите са
приели термина “торпилиране”, което едва ли е най-точното. Такова е и заглавието на
книгата на военния летец
Любен Овчаров за капитан
Димитър Списаревски - “Живата торпила”. Идва от “торпедо”, “торпилиране” - морски

Капитан Пьотр
Нестеров е първи
Военното си образование
роденият на 27 февруари 1887
г. в Нижни Новгород Пьотр
Нестеров получава в Михайловското артилерийско училище в Петербург. Изпратен е да
служи в артилерийската бригада, но проявява интерес към
въздухоплавателния отряд,
дори мечтае да постъпи в
авиационната школа. И през
1912 г. вече е в столицата на
Русия. А там всекидневната
тема е “балканската криза”,
Балканската война, България...
Особено сред военните, където има и немалко българи.
Лично капитан Пьотр Нестеров дори се изказва за участие във войната на руски летци. А на 6.Х.1912 г. извършва
поредния си, 60-и полет. Едновременно с това се занимава с научна и изследователска работа. Този талантлив новатор има големи познания по
механика и висша математика, изявява се и като авиоконструктор.
Ето го и най-голямото
потвърждение на качествата
му като пилот и новатор. На
9.IХ.1913 г., след консултация
и одобрение на великия теоретик на авиацията Н.Е. Жуковски, уведомявайки само
няколко свои колеги, Пьотр
Нестеров излита. Сам си е

Въздушният таран - кошмар за немските асове

Точно година след първия
“лупинг” Пьотр Нестеров
извършва и първия таран. Започнала е Първата световна
война. И един австрийски “Албатрос” всеки ден досажда на
руските летци на Югозападния фронт, където е капитан
Нестеров. На 8.IХ.1914 г. три
неприятелски самолета отново летят над полевия аеродрум. И точно върху един от тях
се строполява руският летец,
като разрязва крилото на “Албатроса”. Двата самолета падат, загиват и двамата летци.
Разбира се, капитанът знае,
че вероятността да оцелее е
нищожна, но това не може да

термин и способ за потопяване или изваждане от строя на
противникови съдове. Голямата разлика обаче е, че до
последния миг самолетът
съзнателно е направляван от
летеца. Няма автопилот.
Интересно е да се знае, че
заедно с Пьотр Нестеров в
Петербургската въздухоплавателна школа е и българският
летец Продан Таракчиев, един
от първите български летци.
По-късно, през Първата световна война, в авиационния отряд
на капитан Нестеров служи
българинът Сотир Черкезов. И
е съвсем естествено те да са
познавали името, да са запле-

нени
от
стремежите
и
постъпките на този изтъкнат
руски летец. И последно, командващ армията на Югозападния фронт по-късно е героят от Балканската война генерал Радко Димитриев.
През вече над 100-годишната си история българската
бойна авиация е дала да се
разбере, че достойно брани
родното небе, че в редиците й
служат храбри български мъже.
На 16.Х.1912 г. поручик Радул
Милков извършва първото бойно летене над Одринската крепост. Негов щурман е поручик
Продан Таракчиев, бъдещ началник на Аеропланното училище. От август 1943-та, за
година време, основна задача
на пилотите ни е отразяване
на англо-американските бомбардировки над България. Запомнящи се са боевете на 1
август, когато са свалени 4
противникови самолета. На 14
ноември е дадена и първата
жертва във въздушните боеве фелдфебел Й. Тодоров.
Безспорно обаче върхът е
изключително ожесточеният
въздушен бой на 20 декември
1943 г., в който летецът-герой
капитан Димитър Списаревски
“тарани”, удря със своя самолет, американска “летяща крепост”. Свалени са общо три
“крепости” и седем изтребителя “Лайтинг”. Загива и поручик
Георги Кюмюрджиев.
Следват боевете на 10 януари 1944 г., когато са свалени
шест “крепости” и три “Лайтинг”-а. На 30 март в небето
излитат 77 български изтребителя, най-голям брой, срещу
общо 590 на противника също най-многобройни. В този
ден подпоручик Христо Костакиев с една атака сваля две
“въздушни крепости”. И се стига до “Черния Великден” на 17
април 1944 г., в който губим
общо девет самолета и шестима пилоти. В този ден поручик
Неделчо Бончев извършва и
втория за нас въздушен таран,
като сваля противников бомбардировач.

Изпитание и подвиг
през Великата
Отечествена
Още през 30-те години
съветските летци нееднократно използват тарана при
изпълнение на интернационал-

На 10 юли 1941 г.
съветският летец Николай
Терьохин извършва първия в
историята двоен таран, при
което унищожава два
самолета на врага

Българинът Димитър
Списаревски геройски
жертва живота си,
бранейки българската столица

ната си мисия в Испания. Там
на 25 октомври 1937 г. при
отразяване на вражеска атака
над Барселона лейтенант Е.Н.
Степанов с таран унищожава
франкистки бомбардировач. И
има всички основания да се
смята, че това е първият в света нощен въздушен таран.
През следващата година с
таран свалят японски бомбардировачи съветските летци В.Е.
Шарай и А.А. Губенко, след
което успешно кацат с повредените си машини. През лятото на 1938 г. съветски летци
извършват въздушни тарани в
небето на Монголия. И постепенно “на въоръжение” влиза
нов способ за воюване. Невписан в нито един боен устав.
Предаван от сърце на сърце,
от юначен на по-юначен... Избиран лично и пак лично.
Но в истинско масово явление въздушният таран се
превръща в годините на Великата Отечествена война. В дните и миговете на най-напрегнатите, най-важните и решаващите битки. Още от първия ден.
Дълго време за много от
въздушните тарани не се знае.
Такъв е характерът на проти-

g
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ЕК ще реформира
корпоративния данък
ЦЕЛТА НА ПЛАНИРАНАТА РЕВОЛЮЦИЯ Е ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ
НА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕТО НА ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ

Е

Европейската комисия обяви плановете си за край на
“любимите” данъчни сделки за
мултинационалните компании.
Брюксел иска да “побутне”
страните членки към общи правила за корпоративно облагане. ЕК представи План за действие за цялостна реформа на
корпоративното данъчно облагане в ЕС. В документа са набелязани инициативи за преодоляване на проблемите с избягването на данъчно облагане, за осигуряване на устойчиви данъчни постъпления и за
укрепване на единния пазар в
помощ на предприятията. Взети заедно, тези мерки значително ще подобрят средата за
корпоративното данъчно облагане в ЕС, допринасяйки за
повече справедливост и ефикасност и правейки я по-благоприятна за растежа.
Всяка страна в ЕС има право да решава какъв да бъде
размерът на различните данъци, а уеднаквяване на данъчните ставки засега не се обмисля.
“Има силен консенсус, че
фирмите трябва да плащат данъци на справедливо ниво там,
където генерират печалбите си.
Някои страни членки предприеха едностранни действия за
справяне с нарушенията, но
чисто национални мерки за борба с международното избягване
на плащане на данъци може да
предизвикат повече проблеми,
отколкото да решат. Затова ние
смятаме, че има нужда от единен подход”, заяви европейският комисар за икономика и данъци Пиер Московиси.
Действащата сега уредба
за корпоративното данъчно
облагане в ЕС изостава от развитието на съвременната икономика. От публикувано от ЕК
видео става ясно, че данъчното законодателство в страните
от ЕС датира от 1930 г. Тези
закони са неподходящи за настоящата дигитална и глобализираща се икономика.
Интересен факт е, че мултинационална компания, която оперира в границите на ЕС,
плаща с 30 процента по-мал-

ко корпоративни данъци, в
сравнение със сходна компания, чиято дейност е само в
една държава.
Ако една държава увеличи
данъчната ставка на корпоративното облагане, то печалбите си компаниите ще преместят
в друга държава, в която ставката е по-ниска. По този начин
в първата печалба ще бъдат
отчетени по-малко печалби.
Често печалбите се местят между различни дружества на една
компания. Някои компании се
възползват именно от некоординираните мерки на национално равнище, за да избегнат
данъчното облагане в ЕС. Това
води до значителни загуби на
постъпления за държавите
членки, до по-голяма данъчна
тежест за гражданите и до нарушаване на конкуренцията за
предприятията, които плащат
своя дял от данъците. Подобно
корпоративно данъчно облагане е обичайна практика в 22
държави членки. В момента
Eвропейската комисия разследва споразуменията на
Apple, Starbucks и Amazon в
няколко държави членки.
Припомняме, че председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер
неотдавна беше замесен в
т.нар. скандал “Люкслийкс”. Тогава консорциум от разследващи журналисти разкри схема в
Люксембург за преференциални данъчни схеми на 340 ком-

СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ В ЕП:

Планът е крачка
в правилната посока
Евродепутатите социалисти приветстваха плана на Европейската комисия, определяйки го като “крачка напред в
правилната посока”. Те призоваха европейските правителства да действат бързо, така че данъците да бъдат плащани там, където се придобити печалбите, и да осигурят
данъчна прозрачност. Това става ясно от сайта на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в
Европейския парламент.
Елиса Ферейра, говорител на групата за икономически и
парични въпроси и докладчик на ЕП в специалната
данъчна комисия, заяви: Комисията свърши добра работа, предлагайки този план, но сега се нуждаем от резултати. Тези предложения не са достатъчни и затова трябват политически действия на ниво Съвет на министрите.
Комисията трябва да осигури на най-високо ниво реална
и ефективна координация срещу вредни данъчни практики измежду европейските комисари, подчерта Ферейра.
Говорителят на социалдемократите за специалната
данъчна комисия Питър Саймън добави: Приветстваме
стремежа на ЕК да даде нов импулс към справедливо
корпоративно облагане в ЕС.

Консултации
Брюксел се стреми
към по-справедливо
данъчно облагане в ЕС

пании. Жан-Клод Юнкер, който
е бивш премиер на Люксембург, беше обвинен, че е спестил милиарди евро от данъци
на големи компании, регистрирани в страната.
Конкретните законодателни
предложения се очаква да бъдат
публикувани в началото на 2016
г. В основата им е възраждането
на предложението за обща

Еврокомисарят Пиер Московиси

данъчна основа за европейските мултинационални компании.
Настоящото предложение беше
блокирано основно заради
възражения от страни като Ирландия и Великобритания от
2011 г., но политическата динамика около дискусията се про-

ЕК започва обществена консултация относно
необходимостта компаниите да оповестяват публично определен вид данъчна информация. Целта е да
се установи дали изискването предприятията да
разкриват повече информация относно данъците,
които плащат, може да помогне за справяне с
избягването на данъци и с агресивните данъчни
практики в съюза. Така например от тях може да
се изисква да предоставят информация за данъците, които плащат във всяка страна, в която
извършват дейност.
Предвижда се консултацията да приключи на 9
септември.

Данъчни убежища
ЕК посочи данъчните убежища, които помагат на
големите фирми да не плащат данъци или да плащат значително по-малко от обичайното. В Европа
това са Андора, Лихтенщайн и Монако, много голяма част са в Америка - Панама, Бахамските острови, Британските вирджински острови и други. ЕК
иска страните от съюза да наблюдават внимателно
транзакциите с тези държави и да разработят
стратегия за приобщаването им към местата с
нормално високи данъци.
мени заради общественото недоволство, породено от разкритията, че големи компании избягват данъци в страни, които
предлагат ниски ставки.
Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък е един от основните
моменти в предложенията на
Еврокомисията. В плана за
действие се проправя пътят за
ефективно данъчно облагане в
ЕС - компаниите следва да
плащат справедлив дял от
данъците в държавата, където
реализират печалбите си. Това
може да се постигне по няколко начина, които не налагат

ЕК иска да сложи край на “данъчния рай”

хармонизиране на ставките на
корпоративния данък между
държавите от ЕС. Например
комисията предлага мерки,
чрез които да се подобри системата за трансферно ценообразуване и да се прилагат постриктни правила за преференциалните данъчни режими.
Брюксел се стреми към повече прозрачност при данъчното облагане както в рамките на
ЕС, така и що се отнася до трети държави. В тази връзка ЕК
публикува списък от топ 30 на
държавите, които не оказват
съдействие на данъчните служби. Това са държави, които са
попаднали в черните списъци
на поне 10 членки на съюза.
Заместник-председателят
Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: “С този план днес
си поставяме амбициозна, но
реалистична цел - да направим
данъчното облагане в ЕС посправедливо и по-благоприятно за растежа. В основата стои
принципът, че всички предприятия, независимо дали са големи или малки, местни или мултинационални, трябва да плащат справедлив дял от данъците в държавата, където реално
упражняват стопанска дейност
и в която реализират печалба.”
Страницата подготви
Кристиела СИМЕОНОВА
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СЛЪНЦЕ И
ЛЕКАРСТВА

К

Колкото и да се говори напоследък
за вредите от слънчевите лъчи, не бива
да се забравя, че без слънце няма
живот. Например ефектът на слънчевите лъче при розови или разноцветни
лишеи е сравним с действието на лекарствата. Умереното излежаване на
плажа е полезно за профилактика на
заболяванията на пикочния мехур. Полезно е ходенето по не твърде горещ
пясък в продължение на 5-10 минути
всекидневно без прекъсване. След
това постепенно се удължава процедурата до 30 мин. с повишаване на
температурата на пясъка. После отново извършвайте процедурата в обратен ред.
При заболявания на отделителната
система се препоръчва ходене по
гладък речен чакъл. Най-подходящото
време са вечерните часове, когато органите на отделителната система са
най-възприемчиви към външни въздействия. Температурата на камъните не
трябва да бъде много ниска, защото
отделителните органи бързо и негативно реагират на студ.
Всекидневното ходене по 30 мин.
по горещ пясък в продължение на 5-7
седмици е полезно за заболявания на
белите дробове, както и при бронхиална астма.
Колкото повече ходите боси по горещия пясък, толкова по-бързо ще отстраните ортопедичните дефекти, твърдят
специалисти. За профилактика и лечение на церебрален арахнопатит е необходимо да се редува 2-минутно ходене по горещ пясък с 2 мин. ходене по
речен чакъл, като постепенно времето
се увеличава до 10-15 мин.
Настоящите препоръки могат да

важат само в случаи, когато се цели
профилактика на заболяването, и по
никакъв начин не премахват необходимостта от консултация с лекар специалист в съответната област, подчертават от здраве.bg
Дерматози, псориазис, екземи, витилиго - при всички тези заболявания с
помощта на слънцето могат да се избегнат различни усложнения и да се
подобри състоянието на пациентите.
Слънчевата светлина е много полезна и за новородените деца с жълтеница. Тя помага за бързото извеждане
от организма на билирубина, който
придава на кожата този жълтеникав
отенък. Все пак не бива да се забравя,
че бебетата и малките деца не трябва
да се водят на плаж - за тях е достатъчно да са на разходка в парка
Наскоро учените от Калифорния
откриха, че слънцето намалява и вероятността от развитието на рак на простатата при мъжете. Според техните
наблюдения заболяването се среща два
пъти по-рядко при тези, които са прекарвали на слънце не по-малко от 20
часа седмично.
Съвременните изследвания показват, че

витамин Д
- често наричан слънчевият витамин,
играе важна роля за здравето. 80% от
негоидва от слънцето от UVB лъчите. За
да се снабди човек с дневната доза,
трябва да изпие 1/4 л рибено масло или
да изяжда по две цели скумрии на ден.
Медици твърдят, че смъртността от
рак на стомаха, ректума, простата,
гърдите, бъбреците би намаляла с 30%,

Някои лекарства усилват
въздействието на слънчевите
лъчи върху организма - притежават фотосенсибилизиращо
действие. Затова медици препоръчват да не се прекалява с
престоя на палжа, ако се вземат
противозачатъчни хормонални
таблетки, всички видове противовъзпалителни и обезболяващи
средства - препарати на основата на ибупрофен, индометацин,
напроксен, диклофенак и т.н.,
сулфаниламиди (най-известният
от тях е бисептол), диуретичните
от групата на тиазидите,
съдържащи хидрохлоротиазид,
индапамид, клопамид или
хлорталидон, както и кардиологични препарати от групите на
инхибиторите, антагонистите на
калция, статините (намаляват
нивото на холестерол в кръвта),
успокоителни, както и лекарства
срещу депресия и противомикробни и противогъбични средства - хинолонови и тетрациклинови антибиотици и други.
ако тялото получава достатъчно количество витамин Д.
Все пак да не забравяме, че интензивното и продължително слънчево
излъчване може да провокира възникването на фотодерматози, изгаряния,
злокачествени меланоми, базалноклетъчен карцином. Очите също страдат от преките и отразените слънчеви
лъчи не по-малко от кожата. В резултат на това може да се появи остър
фотокератит (възпаление на роговицата) и фотоконюнктивит (възпаление на
конюнктива). Интензивното слънчево
излъчване вреди и на клетъчния имунитет.

Кой е освободен от потребителска такса
Потребителска такса за
оказана извънболнична и
болнична медицинска и
дентална помощ не
заплащат:
- децата до 18 г.;
- бременни и родилки до
45 дни след раждането;
- пациенти с ракови
заболявания;
- пациенти със заболявания с тежка степен на
намалена работоспособност – степен на инвалидност от ТЕЛК (след инфаркт, инсулт, при туберкулоза, диабет с усложнения, астма, вродени
аномалии, множествена
склероза, психични
заболявания и др.);

- медицински специалисти и завършилите медицински училища;
- неработещи членове на
семейството, регистрирани в бюрото по труда,
независимо дали получават обезщетение;
- социално слаби, получаващи помощи според
Правилника за социално
подпомагане;
- пострадали при отбраната на страната;
- ветерани от войните,
военноинвалиди;
- задържани под стража
или лишени от свобода;
- граждани без доходи,
живеещи в домове за
социални грижи.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА
ЗАПЛАЩАТ

за всяко посещение при
лекар, зъболекар или на
лечебното заведение
потребителска такса 2,90
лв.
За всеки ден болнично
лечение, но не повече от
10 дни годишно, таксата
е 5,40 лв. на ден.
За мъже над 63 г. и
жени над 60 г. (независимо дали са пенсионери
или не) потребителската
такса е в размер на 1
лев при посещение на
лекар или стоматолог. Но
при болнично лечение
заплащат потребителската такса в пълен размер
- 5.40 лв. на ден.

През юни цъфтят голяма част от
билките в България. Сега е моментът да се берат листата на
къпината, на лудото биле, на смокинята, на черницата, както и цветовете на лайката, на бъза, на липата,
стръковете на белия равнец, на
мащерката, на жълтия кантарион.
Лайката (Matricaria recutita) е една
от най-популярните и използвани
билки в българската народна медицина. Научни изследвания са
доказали противовъзпалителните,
антибактериални и антиалергенни
свойства на това лечебно растение.
Изсушените цветчета от лайка са
използвани като лекарство в древния Египет, Гърция и Рим, но истинска популярност лайката придобива
през Средновековието. Оттогава
досега лайката има външно и
вътрешно приложение.
Чай от лайка след хранене помага
на храносмилането, подобрява
перисталтиката на червата, без да
действа директно като очистително
средство, а преди сън има успокояващо действие. При деца успокоява
проблемите със зъбите и коликите.
Лайката под формата на компреси
или промивки, както и мехлем и
лосион, ускорява зарастването на
кожни язви, рани и изгаряния,
парата от чая се ползва за инхалации, защото облекчава симптомите
на настинка и астма.
Отварата лекува възпаленията в
устата и предпазва от заболявания
на венците, а охладеният чай от
лайка може да се използва като
компрес за успокояване на уморени
или раздразнени очи и дори помага
за лечение на конюнктивит.
Лайката може да помогне за понижаване на кръвната захар при хора
с диабет. Но тя действа ефективно
също и за повишаване на кръвната
захар при хипогликемия.

РЕЦЕПТА
РЕЦЕПТА
ЗА ДОМАШЕН
ДОМАШЕН
ЗА
МЕХЛЕМ
МЕХЛЕМ
ЗА РАНИ
РАНИ
ЗА
С ЛАЙКА
ЛАЙКА
С
Рецептата е по материали
на Бетси Джабс
Съставки: 230 мл растително олио
или по избор *маслен извлек от
лайка, 40 г пчелен или друг восък
по избор, 15 г масло – от шеа,
манго или какаово масло
- Маслен извлек от лайка се прави
по следния начин: стъклен буркан се
пълни наполовина с изсушена лайка
(само суха, защото пресните цветове
може да образуват мухъл). Залива
се с леко масло (бадемово или от
гроздови семена), така че да покрие
билката. Плътно затворен, бурканът
се оставя на слънце за седмица-две,
като леко се разклаща всеки ден.
Когато е готово, маслото се прецежда през филтърна хартия.
Восъкът, маслото и растителното
олио се слагат в мерителна чаша и
се нагряват на водна баня, докато
восъкът се разтопи. След като се
разтопи напълно, се проверява
консистенцията на мехлема. Това
става с помощта на лъжица, която
се потапя, изважда се от микстурата и се изчаква да изстине напълно.
Ако полепналият по лъжицата
мехлем е прекалено твърд, му се
добавя олио, ако е прекалено мек добавя се восък. Нагрява се отново
до пълно разтапяне. Когато се
достигне до желаната консистенция,
мерителната чаша се отстранява от
съда, който служи за водна баня, и
се оставя леко да изстине, преди да
се налее в приготвения за целта
съд. За по-голям терапевтичен
ефект може да се добавят и 10-15
капки етерично масло от лайка.

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
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БЪЛГАРСКИ ШВЕЙЦАРЕЦ

Чудо
Чавдар ШИНОВ

Във видялата какви ли не чудеса зала на Британското кралско научно дружество беше толкова тихо,
че се чуваше как, раздвижена от развълнуваното й
дишане, шумоли тафтeната блузка на водещата протокола, мисис Анет Хол. Останалите в залата, все
мастити световни учени, направо бяха загубили дъх
и стъписани от невероятността на ставащото, гледаха
демонстрациите на подиума. Случваше се нещо зашеметяващо:
Мъж, облечен в анцуг с надпис „Малборо”, разтворил уста, в която, като огънче на цигара, просветваше златен зъб, вършеше невъзможни неща. Презрял
закона за гравитацията, плуваше във въздуха. В един
момент просто замръзна в пространството, излегна
се в нищото, после кихна и висулките на кристалния
полилей, звъннаха...
Председателят на дружеството, професор Хокинг,
изтри капките пот, избили на челото му, наведе глава
към седналия до него Бърнър-Лий и прошепна:
- Сънувам ли? Този направо се подиграва на физическите закони!
Бърнър-Лий само поклати глава:
- Не сънувате, професоре! Всичко е проверено!
Никаква мистификация няма!
Онзи във въздуха сякаш го чу и за да бъде още поневероятен, тръгна по тавана, закрачи по него като
муха, надолу с главата. Разходи се така, а след това
направи нещо вече съвсем зашеметяващо – мина
през стената, потъна в зидарията! Залата ахна, мисис
Хол от протокола внезапно се разплака, някаква
доцентка изпищя и припадна... Чудесата, които последваха обаче, бяха дотолкова невъзможни, че никой не й обърна внимание...
Човекът в анцуга изплува от хоросана на стената,
подскочи и заплува, сякаш безтегловен, към светещия полилей. Там, с ловки жестове на човек, свикнал
да работи с меден проводник, развъртя клемите, които
свързват осветителното тяло с електрическата инсталация на сграда, издърпа жиците и - о, ужас! – завря
плюса в едното си ухо, а минуса в другото!
- Неее! – изкрещя академик със слаби нерви.
Двеста и двайсет волта минаха през човека с анцуга, но нищо страшно не му се случи...
- Том, къде са ми хапчетата! – прошепна към асистента си лорд Лъдлоу, другият шеф в дружеството. –
Това е чудо! Този човек не се подчинява на никакви
физически закони!
Половин час след това обаче чудото рухна! На
всички в залата стана ясно - нищо мистериозно не се
бе случило - разбра се, че става дума за български
циганин.
Българските цигани не само не се подчиняват на
физическите закони! Те на никакви закони не се подчиняват! Тях никакви правила и никакви норми, нормативи и нормативчета, нищо ги не лови!

¬

Станах сутринта рано. Слънцето, зачервено и сънено, надничаше иззад обраслия с
къдрави млади дъбчета
съседен баир. Излязох
от хижата да се поразкърша. Подухваше
лек ветрец. Няма нищо
по-приятно от утринния
планински летен ветрец. Той гали лицето и
тялото като нежните
пръсти на опитна любовница.
Обходих поляната
пред хижата. Тревата
беше мокра и хладна от
нощната роса, някои
цветчета се бяха разтворили вече, целунати
от косите слънчеви
лъчи и над тях жужаха,
нетърпеливи да съберат
прашец, диви пчели.
Други цветчета (така и
не им научих имената
на всичките!) все още
стояха със срамежливо
сведени главици. Над
липата, в долния край
на поляната, остро изсвири кос и стръвно се
стрелна към черешата,
извила снага пред входа на хижата. На свирнята му в миг се отзоваха други косове, събраха се цяло ято и лакомо
закълваха. Откъм дола
се чуха гласове на
Анатолий СТАНКУЛОВ

хлопки, чу се проблейване на овце и дрезгавата тютюнджийска кашлица на стария пастир-философ бай Спиридон, известен повече
като Спиро Кривийо.
Така са го кръстили
може би заради сговорчивия му нрав. Отнякъде замириса на подбел
и маточина. Двете миризми се преплетоха и
отлетяха на север, подгонени от тънкия ветрец.
Косовете опоскаха
до последно черешата
и свирейки победоносно, размахаха криле по
посока на селото. Стана необичайно тихо.
Представям си, скъпи
читателю, как четейки
горните редове, си казваш: „Абе, тоя Бежански
луд ли е? Идиот ли е?
Цялата страна, цялата
държава отива към пропаст, а той ни се лигави
тука, плещи ни за птички, пчелички и тревички!“ А защо не, питам аз,
защо не? То, правителството се прави, че не
вижда как страната, как
държавата отива към
пропаст и хич не го е
еня… Ми държа се и аз
като правителството,
к`во толкова! Нямам ли
право?

СЪДБАТА НА N-ЧО
N-ЧЕВ В РЪЦЕТЕ
НА ТОШКО
КЕЛЕШЧЕТО
Константин ИВАНОВ

Залепи единственото си око на ключалката.
„Малко като махленска клюкарка”, помисли си Nчев, но много му се искаше да види своето Ленче след 14-годишна раздяла. Чу думите й:
- Колко пъти да казвам: обувките се събуват в
антрето, сега пак трябва да чистя килима.
Не, повяхналата жена сякаш не беше онази
Елена, която го изпрати на автогарата за така
злощастното пътуване в европейското пространство. Само палтото й беше същото, онова, което
й беше подарил за трийсетата й годишнина, но
и то доста поовехтяло.
- Имаме гост! Не точно гост, де! - пообърка се
Драгостин.
Ще спестим интимните подробности около
тази среща с оплакания и позабравен съпруг,
новината за чиято смърт в нелепа автомобилна
катастрофа се оказа наистина силно преувеличена. Нищо ново няма да научи читателят и ако
вземем да му описваме митарствата по канцеларии и гишета за възстановяването му в битността
на пълноправен член на Европейския съюз.
Дойде време някак неестествено разширеният домашен съвет да обсъди статуквото, кой какви права и задължения има към Ленчето, редно
ли е всъщност да останат, както се казва, под
един покрив. И тук отново помогна европейският
личен цивилизационен избор на нашия герой.
„Никога не трябва да забравяме, че лозунгът на
нашето голямо европейско семейство е „Човек
за човека е брат, приятел и другар”. Драгостин,
новият мъж в живота на Ленчето, макар и малко
притеснен, че опровергава титуляра, отбеляза,
че това за брата и другаря всъщност е директива
от времето на съветския ръководител Хрушчов
за регулиране на отношенията между хората в
близкото (тогава) развито социалистическо общество.
Разбраха се, че за N-чо ще вкарат походно
легло в спалнята, Драго ще ползва спалнята, а
Ленчето ще се разполага в хола на разгъваемия
диван. Тя и без друго става по-рано, за да бъде
навреме за сутрешната разходка на кучето на
Келешарски.
Ето че дойде моментът да обясним какъв е
този Келешарски и какво общо има Ленчето с
неговото куче.
- Помниш ли го оня Тодор от третия етаж,
дето от прозореца пръскаше хората с пикня и
разбиваше мазетата да краде компоти? – попита
Елена.
- Кой, Тошко Келешчето ли? Колко пъти съм
му бил гарант да го пуснат от милицията - примига с единственото си око N-чо.
- Келешче, ама издействал милиони за някаква далавера, сега му казват „европейски проект”!
Доставка на сламени шапки от Виетнам и сандали от Суринам за нуждите на експедициите ни
на Северния полюс за следващите две столетия.
Който еврокомисар мина през България, непременно искаше среща с него като предприемчив
усвоител на еврофондове!
След тези обяснения Ленчето разкри, че като
останала без работа, се решила да потърси помощ от Келешаров. За неин късмет той тъкмо
бил изгонил гледачката на кучето си, порода
„лабрадор”, любима на американските президенти, уточнил усвоителят на еврофондове, сега им
викат бенефициенти, и го поверил на грижите й.
Драго прекъсна разказа на Елена:
- N-чо, трудно се живее в демократична България! Ще трябва и ти да се включиш някак си.
- Ами ще потърся работа в читалището! Ценяха ме като библиотекар, а и помагах и за художествената самодейност – биех чинелите в оркестъра...
Елена не го остави да довърши:
- Забрави за читалището! Отдавна там е бингозала!
Драгостин явно мислеше практично:
- Най-добре ще е да поговорите с Келешаров.
Да видим какво ще измисли Келешчето.

СЪБОТА
20 ЮНИ 2015

18

¬»÷Œ¬≈

Знаете ли, че:
Покрай постовете на КАТ всички
се движат бавно, защото катаджиите
са като децата - могат внезапно да
изскочат на пътя...
☺
- Нещо с чесън ли хапна?
- Да, откъде позна?!?
- От около два метра...
☺
Полов живот:
Гинекологът Петров тайно в обедната почивка разглеждаше снимки
на облечени жени...
☺
Педагогическа поема:
Петокласник разказва на съседа
си по чин:
- Вчера татко ме би два пъти...
- А защо два пъти?
- Първия път ме би, като му показах бележника, пълен с двойки, а втория - като разбра, че това е неговият
бележник от едно време.
☺
Втора педагогическа поема:
Майка взема шестгодишната си
дъщеря от стоматолога:
- Хайде, тръгваме си вече, какво
ще кажеш на чичкото?
Детето през сълзи:
- Педераст!
☺
Холивудщини:
Срещнали се човекът-паяк, човекът-прилеп и жената-котка. “Неслучайно съм ви събрал”, казал им човекът-психиатър.
☺
При очен лекар. Докторът:
- Можете ли да прочетете тук, найдолния ред?
- Не.
- Съжалявам, значи сте късоглед.
- Егаси, цел живот неграмотен,
сега и кьорав...
☺
Директорът на операта блокира
със задна дата всички видове трудови възнаграждения на личния състав
с мотива, че “Купуването и продаването на гласове е престъпление”.
☺
Реклама:
„Посетете новооткрития ресторант
“Карма”. В него няма меню. Просто ти
носят това, което заслужаваш.”
☺
Новини от шоубизнеса:
Вчера рок група “Плутоний” обяви
своя полуразпад.
☺
Любител на чашката към жена си:
- Скъпа, а чувала ли си, че първата заплата трябва цялата да се изпие?
- Чувала съм, а ти би ли могъл да
спреш да се държиш, сякаш си сменяш работата всеки месец?
☺
Среща с електората. От последния ред някой се провиква:
- Господин Борисов, много хора
замръкват без хляб!
Бойко отговаря без колебание:
- Това са инсинуации! Има толкова много денонощни магазини!
☺
Модерни времена:
Дъщеря се кара с баща си. Накрая предлага компромис:
- Добре, татко - аз няма да кажа
на мама, че си харчиш половината
заплата за секстелефони, ако ти не й

кажеш как съм разбрала...
☺
- Колко струва един скок с парашут?
- Петстотин лева.
- Ами ако случайно парашутът не
се отвори?
- Ние ще ви върнем парите...
☺
- Имате ли книги за садомазохизма?
- Разбира се.
- Хвърлете ми една в лицето!
☺
На изповед:
- Сине мой, ти отказа ли се от Сатаната?
- Не мога, отче, три деца имам от
нея.
☺
Собственикът на бирария Лъчо
финансово не зависеше от настъпването или ненастъпването на поредната финансова криза, защото той
знаеше, че когато мъжете имат пари,
те пият, а когато нямат - пият от мъка.
☺
- Ти си толкова красива!

нерът:
- Още минутка-две, господине, и
ще ви донеса рибата.
- Бихте ли ми казали на какво я
ловите? Може да ви препоръчам подобра стръв?
☺
В чудния свят на семейните:
- Къде си счупи реброто?
- В собственото легло.
- Как успя?
- Ето така. Гушнах жената и казах:
“Миче, хайде да...” И тя леко се
завъртя и ми заби един лакът в ребрата.
- Ау, че е гадна! Често ли така
прави?
- Не, само като объркам имената.
☺
Младоженец разказва:
- Наскоро се ожених, нося я на
ръце в апартамента, а тя ми казва:
“Вече нали се подписахме! Давай да
ти се кача на главата!”
☺
В чудния свят на Бойковата България:
Живеем в държава, в която пица-

ЕВРОКЛАСИЦИ

- Ти просто искаш да правиш секс
с мен.
- И умна също!
☺
Телевизионна реклама:
Днес една двадесетгодишна жена
ми предложи секс. В замяна на това
трябваше да рекламирам някакъв
препарат за баня в интернет. Разбира се, аз не се съгласих, защото имам
висок морал и силна воля, почти толкова силна, колкото е и новият
CleanStep, супер силният препарат за
баня, сега с мирис на лимон и ванилия!
☺
Заключение на патолог:
“Пациентът е починал от дехидратация в резултат на прекомерното
плюене по правителството.”
☺
Знаете ли, че...
Основната задача в живота на жената е да намери баланс между храната и размера на задника.
☺
Клиент в ресторант се изнервил,
понеже вече чакал над половин час
поръчката си. Накрая се появява кел-

Владимир НЕНАШЕВ  РУСИЯ

та, поръчана по телефона, идва побързо от Бърза помощ...
☺
Студенти от първи курс в частен университет на изпит. Доцентът е отчаян:
- Колеги! Задавам този въпрос на
всички ви, който знае, нека отговори!
Ще зачета на всичките тройка. Моля
ви!
Студентите:
- Питай!
- Колеги, какъв е цветът на учебника?
Мълчание...
- Как се казвам?
Мълчание...
- По какво сте на изпит?
Мълчание...
По едно време откъм задните банки
се чува мърморене:
- Егати трудните въпроси задава
този звяр!
☺
Знаете ли, че:
Всички разводи започват с думите
“Хайде да се оженим!”
☺
- Защо жените живеят по-дълго?
- Господ ги компенсира за изгубено-

то време за паркиране.
☺
- Сине, я ела тук.
- Тате, мамо. Добре де, всичко е ясно.
Намерили сте цигарите? Обаждала се
е класната? Ако е за парите - ще ги
върна. Тате, наркотиците в гардероба
не са за мен, за продажба са. Ако са
идвали от полицията, нищо не могат да
докажат. Няма труп - няма престъпление.
- Ти ли счупи вазата?
☺
На входа на църква в малко градче
е написано: “Ако си се уморил от грешния си живот, прекрачи прага и се присъедини към нас!” Отдолу с червило е
добавено: “ Ако още не си - обади се на
телефон 081234236519872!”
☺
Знаете ли, че:
Старост е настъпила, когато започнеш да викаш жена си под душа, за да
ти изтърка гърба, наистина само за да
ти изтърка гърба.
☺
В чудния гербаджийски свят:
Ако пътува правителствен кортеж, а
в главната кола се виждат широки рамене и плешива глава, значи карат
Борисов. Ако се вижда само глава, карат Цветанов.
Ако не се вижда никой - значи е
Плевнелиев.
☺
Една блондинка казва на приятелка:
- Подадох в съда заявление иск за
издръжка за детето.
- И?
- Отказаха ми, трябвало първо да се
разведем...
☺
Модерни времена:
- Как е синът ти?
- Не е добре! Вчера му дадох десет
лева да се почерпи, а той взел, че си
купил стихосбирка...
☺
Знаете ли, че:
Няма нищо по-приятно от усещането за изпълнен съпружески дълг, даже
и ако по погрешка си изпълнил дълга
на някой друг.
☺
Тя:
- Ти футболист ли си?
- Да, как позна?
- Никой не ме е прегръщал и целувал така...
☺
В чудния свят на секса:
Анкета в женски сайт: “Изневерявали ли сте на мъжа си?”. Оказало се, че
не е изневерявала само една и се казва Пешо.
☺
Модерни времена:
Родители отиват на лекар.
- Какво ще бъде, докторе, момченце
или момиченце?
- Като порасне, само ще реши.
☺
Седи мъдрец и размишлява. Към
него притичва развълнуван човек:
- Преди малко оттук мина един убиец, видя ли накъде тръгна?
- Какъв убиец?
- Убиец, бе! Такъв, който убива хора.
- Палач?
- Не, бе, който убива без причина.
- Войник?
- Не, този убива хора в собствените
им домове.
- Аааа, разбрах, никакъв лекар не
съм виждал да минава...
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Борис ДАНКОВ
Духовита доцентка от
Факултета по славянски
филологии силно ме развесели със своето “откритие”, направено в сутрешния блок на частна телевизия. Българските депутати били демонстрирали
интелектуална немощ и
“използваем” език, който
трудно сме можели да
възприемем за нормален
от устата на хора, които ни
управлявали: “Задници,
които си свалят гащите;
змии, калинки с размери
на свине, озверели човекоподобни по адрес на
ромите” - това били само
част от репликите, които
можели да се чуят от трибуната на парламента подсказа на доцентката
водещият, като вметна
свои примери за “палавия
език на депутатите”.
Това все пак не било
нещо ново за лексикона
на българските депутати,
които още от първите парламенти след Освобождението се били обиждали по
същия начин чрез обиди
на “различни видове жи-

вотни” - успокои доцентката телевизионната публика. След което се впусна
да обяснява на зрителите,
че “трябва да внимаваме,
когато ги избираме”, и да
си отваряме очите “кой ни
ги предлага.” Като даде
пример със сътворената от
депутатите ни думичка “ваканцувам”, уважаемата
доцентка обясни, че според нея главната беда в
българското “политическо
говорене” се дължала на...
липсата на “златна среда”
в същото това говорене.
Вече на въпроса как
преценява речта на премиера и президента г-жа доцентката не можа да
сдържи своето възхищение
от единия и пълното си разочарование от другия.
През последните години
премиерът бил променил
своя изказ и бил станал
по-конкретен, което било
негов плюс. Ай! А безкрайните (!!) му изборни победи
доказвали неговата печеливша карта. Ах! Докато
президентът бил недостатъчно конкретен, недостатъчно убедителен, поради което не можем да го
запомним като... езиков
“репрезентатор” (!!) на
българите. Вай!
Значи Б.Б. е започнал да
си служи с повече “конкретика” и затова езикът му е
станал негов плюс и “печеливша карта”, а на г-н президента му липсва “конкретика”, затова е лош “езиков... репрезентатор” на нацията. Иначе казано: хвани
единия и удари другия, а
вземи акъл от третия...

ËÞÁÎÏÈÒÍÎ

Ïåòêî Äèìèòðîâ ùå
äèðèæèðà êîíöåðò
íà Ìàðèî Õîñåí
Музикалният директор на Нов симфоничен оркестър пристига специално от САЩ,
за да дирижира на 27 юни (следващата събота) от 19 ч. в зала “България” голям концерт
на виртуоза цигулар Марио Хосен - ни съобщиха от оркестъра.
Солистът виртуоз ще изпълни увертюрата “Сън в лятна нощ” от Менделсон,
първия концерт за цигулка от Паганини и
Симфонични танци от Рахманинов.
Концертът е част от проекта на Нов
симфоничен оркестър “Да си върнем музикалните таланти на България”. В края на април
т.г. по същия проект в зала “България” Петко Димитров дирижира концерт на валдхорнистите Кольо Плачков и Майкъл Торнтън по
творби на Росини, Росети и Бетовен.
Понастоящем Петко Димитров освен
музикален директор на Нов симфоничен
оркестър е ръководител на младежкия оркестър на Западен Кънектикът и младежкия
симфоничен оркестър “Лейкланд” в САЩ.
Българинът виртуоз на диригентската палка от 2012 година работи с престижния

ÁÓÌÅÐÀÍÃ

Âàëÿ Áàëêàíñêà î÷àêâà õàáåð îò Õîëèâóä
Чакам обаждане от Холивуд - нека те ме потърсят, за
да си уговорим среща и да
поговорим. Само така може да
се изясни ситуацията, но аз
няма да ги търся - коментира
в началото на тази седмица
знаменитата българска певица случая с откраднатото
нейно изпълнение на песента
“Излел е Делю хайдутин” от
американския композитор Томас Бергенсън и използвано в
нашумялата и у нас мегапродукция “Утреландия” на холивудския режисьор Бард Бърд, с
участието на Джордж Клуни и
Брит Робъртсън.
Само с диалог могат да се
решат нещата (за т.нар.
сродни права - бел.ред.), но

Ðåãèñòðèðàíà å... òúðãîâñêà ÃÎÐÅÙÎ ÇÀÃËÀÂÈÅ
ìàðêà “Ñòðóãàöêè”
Ñâåòúò ïðåç î÷èòå
íà åäèí ÿðúê òàëàíò

Борис Стругацки

Семейството на известния
съветски писател Борис Стругацки е регистрирало... търговска марка “Стругацки”, която
не възнамерява да използва за
бизнес цели, а само като “предпазна мярка, за да не може
никой да използва името на
писателите за свои лични цели”

- съобщи ТАСС, като се позовава на изявлението, направено от сина на Борис Стругацки
- Андрей. Регистрацията на необичайната “търговска марка”
е било извършено от Федералната служба за интелектуална собственост на Русия, като
правото за разполагане с нея
ще принадлежи на съпругата
на Андрей Стругацки - Светлана. Преди това в края на май
в руските медии бе съобщено,
че архивът на Аркадий и Борис
Стругацки, съхраняван доскор
в Донецк, е бил предаден за
постоянно съхранение в Дома
на Борис Стругацки в Петербург. Той съдържа над 400 папки, в които са събрани ръкописи, рисунки и част от кореспонденцията на двамата класици
на съветската литература;
автори на повече от 25 научнофантастични романи, сред
които “Понеделник започва в
събота” (1964), “Второто нашествие на марсианците”
(1966), “Пикник край пътя”
(1972), “Куца съдба” (1982) и др.

институт “Къртис”, а от февруари 2015 г.
преподава оркестрово свирене и ръководи
симфоничния оркестър на колежа “Манхайм”
в Ню Йорк.
Роденият през 1973 г. диригент завършва
през 2000 г. Държавната музикална академия “Панчо Владигеров”, през 2004 г. - оркестрово дирижиране в Университета на
Мичиган, а през 2006 г. - консерваторията
“Пийбоди” на Густав Майер.

“През моите очи” е озаглавена петата
(уви!) посмъртна книга на рано отишлия си
(едва на 38 години) Теодор Христов. Досега
излязоха на бял свят: сборникът с философска есеистика
“Усмивката на Бога”,
издаден още приживе
от ИК “Сребърен лъв”
на Георги Марковски;
после - стихосбирката
“Нощта
на
моя
ден”(2008), “Пародии”
(2012) и “Киркегор танцува свободата” (2013)
- прилежно подбрани
творби на младия автор от неговата майка
Гинка Христова, като
памет и утеха за неговата ранна смърт. И не
само, защото чрез тях
откриваме, че заедно с
нейната непрежалима
жал българската литература и есеистика са изгубили един невъзвратимо ярък и силен талант.

за момента не знам да има
насрочена среща - уточнява
именитата родопчанка.
“Досега никой не се е
свързал с мен. Тъй като от вас
научавам всичко, за мен е един
стрес, че никой в това време,
при тия технологии, не намери време да се свържи с мен.
Аз се поболях от целия този
натиск, отстрани ми дойде
много - пояснява Валя Балканска в своя изявление за БЛИЦ,
а на въпроса дали ще потърси
правата си с помощта на адвокати отговаря: “Естествено. Адвокатът ми ще потърси нещата. Аз нямам тази
възможност. Имам си адвокат,
който ще поеме нещата в свои
ръце и да се оправят”.

Сега в сборника
“През моите очи” Г. Христова е събрала есета
и рецензии, разкази на
Теодор Христов (публикувани и непубликувани приживе), от чийто прочит може да се
разбере колко откровена и артистична,
искрена е неговата
дарба. Това е забелязала в своя предговор към
книгата поетесата
Анжела Димчева, която пише за “нетривиалната лексика и есеистичната дълбочина”,за “мултиизразния компонент” на
неговия талант.
Събраните в книгата есета и
рецензии могат да подведат читателя и той да си помисли, че това са
школски етюди и наброски на автора. Уви, не са - защото при всяко
зачитане на написаното за Ботев
(“Жив е той”) или Теодор Траянов, за
“Негово величество Гогол”, Франсоа
Вийон, Юго, Джордж Лукас или Винсент ван Гог, пред нас се възправя
един асоциативен, колоритен и
ярък талант. Издател на книгата
е ИК “Коралов и сие”.
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РАЗКАЗ ОТ ЯНИЦА ХРИСТОВА
Винаги, когато дядо Стефан вървеше към опустялата стара фабрика в
края на града, където се приютяваше
всяка нощ от години насам, нещо из
дрехите му металически подрънкваше. Винаги. Дори в дните, в които не
получаваше от минувачите и пробита монета даже.
Понякога този тайнствен
звън привличаше погледите на околните. Обаче същите тези любопитни
погледи бързо се отклоняваха, след
като срещнеха окаяната външност
на стария бездомник, след като се
разходеха по прокъсаните му избелели дрехи и по загорялото му от слънцето прашно лице, след като потънеха
за част от секундата в безбрежната
тъга, която струеше от слабото му
клошарско тяло и безкрайно се отразяваше в дълбочината на очите му...
И тази нощ дядо Стефан вървеше
към фабриката, а тихият звън отмерваше стъпките му. Този звук го успокояваше и правеше погледа му някак...
замечтан. Може и да нямаше нищо
друго, останало му в този свят, но
поне имаше него - звукът, безгласното вълшебство в дните му, което с
всяка стъпка му напомняше, че все
още има надежда, има смисъл...
Но изведнъж звукът секна. Неочакваната тишина привлече вниманието
на двете възрастни жени, които бяха
подминали току-що стареца по обичайния му маршрут. Те любопитно се
обърнаха и видяха как дядо Стефан
стои, облян в жълтеникавата светлина на уличното осветление, а около
него тихо се сипят първите плахи
снежинки, с които обикновено идва
зимата. Старецът се държеше за
овехтялата шуба и гледаше нагоре към дълбокото черно небе, от което
само няколко звезди се подаваха със
студения си ноемврийски блясък. Нещо
явно не беше наред...
... защото след миг дядо Стефан се
свлече върху хладния тротоар, а около него се разнесе силен металически
грохот, понесен сред високите сгради
от акустиката на пустеещата улица... Някъде в далечината засвири
линейка и после всички звуци се сляха
в тъмнината около бездомника...
Когато отвори очи, около него
царуваше сияйна белота. Но това не
беше Рая, защото той не беше
мъртъв. Най-малкото, защото ясно
усещаше иглата, забита във вената
му, по която се стичаха животворните вещества от системата, надвиснала над леглото му.
- Не се движи рязко - чу глас сред
белотата. - Получи слаб сърдечен удар.
Но трябва да внимаваш много оттук
нататък, това може да е било само
предупреждение...
- Нямам пари да платя за престой
в болница... - отвърна дядо Стефан.
- Сигурен ли си? - многозначително
попита мистериозният глас и за миг,
само за миг, по челото на стареца се
разходиха бръчици на паника. Той надигна бялата завивка и шокирано
погледна чисто новата пижама, която определено виждаше за пръв път.
- Шубата ми?! Къде ми е шубата?!
- опита се да се изправи, но системата го прикова към болничното легло.
Така обаче виждаше притежателя на
гласа - млад лекар, може би едва
прехвърлил тридесетте, с добронамерен лешников поглед и немирна
абаносова коса.
- Тя ли те интересува или... те? усмихна се лекарят и приседна в края

на леглото му.
- Виж, момче, не съм ги откраднал...
Мои са! Никога не съм бил крадец,
никога!
- Не съм и намекнал подобно нещо,
деденце, не се вълнувай, в момента
емоциите не са добър съветник... Но
бях изненадан наистина! Толкова са
много! И повечето са златни! Сигурно
тежат, когато ги носиш постоянно с
теб...
- Не тежат повече, отколкото
теглото на един бездомник - тъжно
се усмихна старецът и сведе поглед
към леглото. - Те ми дават надежда
всеки ден и ме карат да вярвам в
хубави неща, дори и когато заспивам гладен, дори и да срещам в очите на хората по пътя упрек, обвинение или погнуса... Те ме карат да
помня винаги кой съм... кой съм бил.
А аз съм същият като преди, само
че... съм по-стар и с годините съм
видял колко многолик е животът и
как в един миг може да си на върха,
а в следващия - на дъното, отвъд
предела на най-мрачните си представи. Далеч отвъд... Там, където
очарованието да бъдеш човек се измества от най-неприятните човешки, чисто човешки житейски несгоди... откъдето красивото си отива,
за да остави всичко грозно да те
завладее. Виждам го в очите на
другите. В начина, по който ме гледат... или по-точно - когато отказват да ме видят, все едно не съществувам... Защото се страхуват, че
ако ме допуснат като възможност в
света си, някой ден може и да станат като мен...
- Моля те, по-полека с емоциите,
господин... - младежът затърси с поглед медицинския картон, но не го
откри.
- Георгиев. Стефан Георгиев. Но не
са ме наричали по име, нито са ми
казвали “господин” от... има-няма 10
години. Дори понякога се чудя дали
така се казвам наистина. Но когато
погледна медалите... Знам, че това
съм аз! - с особена нотка в гласа
спомена за медалите и сякаш тази
дума свали от плещите му целия
товар, трупан през последните години.
- Разкажи ми повече за тях! - въодушеви се лекарят. - Десетки са! Има
от национални състезания, от европейски първенства, дори има и от
световен турнир! Изумително е!
Откъде един клошар има толкова
медали в себе си?
- Е, чак пък изумително... - скромно
се засмя старецът. - Бях млад и атлетичен, не ми липсваше амбиция и
хъс за тренировки. Треньорите казваха, че в мен има потенциал и аз се
опитвах да го използвам рационално.
Явявах се на състезания, печелех. Бях
влюбен в леката атлетика. Но наймного обичах да мятам гюле - надалеч,
далеч... все едно с него изхвърлях и
лошите мисли вън от себе си. Или да
тичам. Обичах да тичам и вятърът да
пее в ухото ми, да шуми като шепот
на забравен бог. Вдъхновявах се така
- сам. Това никой треньор не може да
ти го даде. Той може да ти покаже
ключа към способностите ти, но ти
трябва да ги събудиш сам, за да си
най-добрият сред всички останали. Аз
го можех. Тогава. И се раздавах до
края на силите си. За това и медалите са ми толкова скъпи... запазили са
най-хубавото от мен.
- Но?
- Какво “но”, докторе?
- Ами явно нещо се е случило, щом
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ЯНИЦА ХРИСТОВА
е родена на 1 юли 1990
година. През 2013 година завършва “Книгоиздаване” във Великотърновския университет, а в момента
работи в столицата
и е част от магистърската програма по творческо писане в СУ “Св. Климент
Охридски”.
“Първият ми опит с
писането на разкази
бе, когато бях на 9
години, и оттогава
знам, че искам да се
занимавам с литература, но и че ми предстои доста четене,
учене и писане, за да
мога да разказвам историите
си
по
възможно най-добрия
начин” - споделя Яница. През есента на
2013 г. се състоя премиерата на нейната
първа пиеса - “Без контрол” в театър “София”. През юни 2014 г. спечели Втора награда във втора възрастова
група на Осмия национален конкурс за млади художници и литератори
“Душата на един извор”.
сега си тук...
- Кръговрат - тъжно сви рамене
дядо Стефан. - Печелиш, докато си
млад. После трябва да поемеш в друга
посока. А и се влюбих. Как да не се
влюби човек! Казваше се Мария и беше
гимнастичка. Като се усмихнеше, и
имах чувството, че в стаята грейва
слънце. Оженихме се. Имахме дъщеричка - Мая. Старецът замълча за момент и дискретно се опита да прикрие мокротата, разляла се около
очите му. - А аз бях треньор. Имаше
турнир в Копенхаген и бях с отбора,
когато... е избухнал пожар в къщата
ни. Никога няма да си простя, че не
бях с тях онази вечер!
- Виж... - неловко започна лекарят,
но дядо Стефан махна с ръка,
преглътна невидимата тежест в
гърлото си и продължи.
- Няма проблем, минало е, не мога
да върна времето назад, знам... Но ако
можех, щях да изгоря заедно с тях!
- Не говори така...
- Така е! Всичко, което обичах, си
отиде в онази нощ. Отиде си и найважната част от мен. Останаха ми
само медалите. Защото те не горят...
Не можах да се съвзема след пожара.
А когато веднъж започнеш да затъваш, няма измъкване, да знаеш!
Всъщност - по-добре е никога да не
научаваш... Защото, когато се
превърнеш в развалина, оставаш сам
наистина - без приятели, без роднини... Само ти и кошмарите ти. Които
се сбъдват, един по един...
- Съжалявам, че попитах. Не трябваше... - неловко смутолеви лекарят и
извърна поглед от бедния стар мъж.
- Доктор...?
- Атанасов.
- Доктор Атанасов, вие сте млад
човек още. Ще видите какво ли не по
пътя си. Не отклонявайте очи от
тази част на живота. Прекалено
много хора го правят... Пък и... може
би трябваше да разкажа на някого,
може би ми остава прекалено малко
време до края на собствения ми път...
- А някога... Не ти ли е хрумвало да ги продадеш? Медалите
имам предвид. Може би ще закрепиш
положението за месец. А един месец
е много време. Това може да е добър
старт, едно ново начало за някоя
нова посока в живота ти...
- Да ги продам?! - изуми се старецът. - Не! Никога! Все едно да
продам последната частица от душата си... Впрочем - ще ми ги върнете ли?
- Разбира се - в шкафчето до
леглото са - приятелски се усмихна
лекарят и дръпна чекмеджето, което се отвори с ръждив стон. Старецът погледна бляскавите медали.
Гледа ги дълго, докато тишината в
разговора се разтегляше като лас-

тик. Накрая извади един от златните, обкован с лавров венец, копие и
топка, и го подаде на младежа. - Но,
господин Георгиев, какво правите?
- Вземи го, момко. Това е първият
медал, който някога получих. Първото ми доказателство, че с труд
всичко се постига... и че животът
може да е хубав. Давам ти го за
човешкото ти отношение към мен...
- дядо Стефан се усмихна така, все
едно още няколко години бяха
смъкнали товара си от раменете му.
- А аз не съм се чувствал човек от
много време насам...
- Но... нямаше нужда! - доктор
Атанасов, обигран още от университета в спазването на строго самообладание, изглеждаше трогнат и
развълнуван. - Знаеш ли, дядо, ще се
опитам да направя още нещо за теб...
И го направи. Писа на свой приятел, с когото бяха израснали от
деца, но по някое време животът ги
прати по различни пътища - единия
към медицинския факултет, другия
към земеделския колеж. Писа, че ще
му изпрати читав човек - стар лекоатлет, шампион с голяма душа, но
леко болно сърце - за помощник в
работата около полето и животните. След като го изписаха от болницата, доктор Атанасов помогна на
дядо Стефан да стигне до гарата,
качи го на влака, неизменно съпровождан от онзи познат, тих, но постоянен звън... Помаха му през прозореца... и не го видя никога повече.
Напролет получи имейл, в който пишеше, че дядо Стефан - този слънчев
божи човек - спечелил обичта на
цялото село и не отстъпвал по нищо
на младите юнаци по нивите, докато една сутрин, преди да тръгнат
за сеитба, не се появил за закуска.
Качили се до стаята му да го повикат, когато открили, че той си е
отишъл завинаги - починал в съня си,
поставил ръка върху медалите, лежащи на гърдите му, запечатал
завинаги усмивка на лице и поглед,
изпълнен с вяра, отправен напред...
Понякога, когато доктор Атанасов вървеше из града, срещаше бездомници, които жално протягаха
ръка напред. Пускаше по няколко
банкноти в ръцете им и винаги,
винаги, когато имаше свободно време, сядаше да размени по някоя човешка приказка с тях. После тръгваше по пътя си и се питаше къде ли
е дядо Стефан сега, дали е открил
семейството си и дали не тренира
някой ангелски отбор? После, на път
към болницата, напипваше онзи скъп
медал, който винаги носеше в джоба
на сакото си, и отговорът идваше
сам - част от дядо Стефан винаги
щеше да бъде тук... за да го прави
по-добър човек...
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“ËÙÓÌ ÃËÚÂ‚
Иван ГРАНИТСКИ
Трифон Митев
кани читателите
си на романтична
вечерна разходка
из
необятните
пространства на
поезията, родовата памет и пасторалните етюди
на любовта и баладичните съновидения. Неслучайно
той е нарекъл новата си лирическа сбирка “Вечерна разходка”. Мами
го негата на припадащия здрач, изкушава го
томлението на сумрака, който постепенно
потъмнява и от кадифено пурпурно преминава
във виолетово антрацитено. Най-характерното
за натюрела на този поет е дискретното внушение, приглушеното говорене, мечтателното
съзерцание на Натурата, нежното потапяне в
мъглата на родовата памет, любовното вслушване в гласа на прадедите, които шепнат от
своите вечни покои в българския чернозем.
Програмни са внушенията на автора със стиховете от първия раздел на книгата. Тук откриваме дузина лирични апологии, посветени на
знакови български поети - Пейо Яворов, Никола
Вапцаров, Димитър Данаилов, Стойчо Стойчев,
Жеко Христов, Павел Матев. Според Трифон
Митев поетите не умират. Тях ги убиват с нож,
куршум или бездушие. Тези стихотворения-посвещения са наситени с приглушено, но драматично
чувство за единение и духовно родство със сенките на редица български поети. Трифон Митев
вътрешно, като нагласа, предпочитания и стили-

стични особености мечтае да бъде родствен
тям. В този цикъл знаково е и стихотворението,
посветено на Лорка.
Трифон Митев усеща дълбоката символика в
цветовете на кръвта, земята
и тревата, на живота и
смъртта, на храбростта и
доблестта.
В посвещенията на тези
поети, както и на яркия
публицист Стефан Продев,
откриваме не само преклонение и възхищение пред
блестящото тяхно творчество, но и дълбок пиетет
пред моралния им пример на
духовни учители и водачи.
Може би най-силни като
чувство, органична плътност
и изящество са кратките лирически въздишки, импресии и
ноктюрни, събрани във втората част на книгата. Чрез тях
Трифон Митев иска да види
неугасващата светлина на доброто сърце. Тук безпределно
властват нежността, прочувственото баладично съпричастие, всеобщата хармония и добротворство. Стихът е къс, пределно изчистен, лаконичен, на
места приемащ дори графична
острота. Най-силното качество
на тази поезия е в непосредността и непринудеността на
внушението, в любуването на
простотата, в безкористното съзерцание.
Цялата книга на Трифон Митев е пронизана
от усещането за дълг към предшествениците, за
памет към миналото, за преклонение пред героизма на загиналите за Отечеството. Най-ярки
примери в това отношение ще открием в третата и четвъртата част на книгата. Тук авторът постоянно сънува с отворени очи своите
предходници, родния край, Чирпан, близките си
бежанци от Македония, пътя до Костур, село
Лаген, Леринско, патриархалните български къщи
в Боженци, войниците, погребани в безименни

могили, сивите врани и черните гарвани, които
са другари на младите войничета, паднали над
Сливница и при Гургулят, жълтите очи на семафорите, на които се срещат
и разделят влаковете на нашето време...
Трифон Митев е поет на
пастелните багри, на лирическите междуметия и въздишки,
на прекрасните акварелни
етюди и зарисовки. У него е
силно и ярко усещането за непрекъсваемата връзка между
родовите корени, които се
губят назад през столетията, и съвременното битие.
Постоянният спомен за преселилите се във вечността
дядовци, близки приятели, поборници, революционери или
велики поети дава самочувствие на Трифон Митев да
се възприема не само като
техен следовник, длъжен да
пази свято историческата
им памет, но и като жрец
на словото, който трябва
денонощно да мисли и да се
моли за тях в олтара на
българската чест, достойнство и слава. И тогава инак нежният и
крехък като чувствителност лирик сътворява
стихове, които изненадват с категоричната си позиция на непреклонност.
Чирпан е град, обвеян от славни политически
традиции, подсилвани от земетръсния дух на родолюбиви българи и непреклонни революционери. Чирпан е люлка също така и на поети с нежна и
деликатна чувствителност. Трифон Митев, на когото е съвършено чужда авторефлексията и празната рекламна шумотевица, тъй характерна инак за
немалко съвременни лирици, продължава благородната традиция на поети като Яворов, Павел Матев,
Димитър Данаилов, за които служенето на българското слово е висше условие и предпоставка за
почтеност, искреност и талант.
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НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ
Възрастта на поета е
нещо относително. Дали е
дете, дали е на тридесет
или на осемдесет - той винаги съзерцава, винаги се
разхожда отвъд, за да събира разпилени красоти,
мъдрости и мостове. Детето в поета расте и не остарява, учи се да гледа и
винаги вижда едно и също невидимото. Георги Мирчев
щеше да е на осемдесет.
Казвам “щеше” и веднага си
мисля, че той е сред нас с картините си, с
поезията си, със сценографиите си. Като си мисля
за него, си давам сметка, че той е една от
последните ренесансови личности. Една от онези
сложни човешки материи, които съчетават в
себе си сетивност и опит, мъдрост и просветление.
Георги едва ли осъзнаваше, че е ренесансово
създание. За него това беше естествено като
дишането. Защото многото личности, които
живееха в него, бяха едновременно и с различни
лица, и с едно единно лице. Тепърва предстои да
бъде осмислено неговото присъствие като художник. Четката му еднакво добре се спускаше
и по терените, по баирите и ливадите, и същевременно надникваше в човешкото око и в човешката душа. Неговите цветни обобщения привличаха със завършеност и с характер.
Тепърва предстои да бъде оценено и създаденото от него и като сценограф. Без колебания мога да кажа, че той беше един от найдобрите сценографи на България. Изчистени и
проникновени, неговите сценични решения изграждаха нови светове в театралните постановки. Като голям майстор той успяваше да
направи от сценографията едновременно и
нова постановка, и да даде акценти на ново
решение. Той работеше с най-добрите режисьори на България и те знаеха защо избират
именно него.

Тук думата ни обаче е за поезията на Георги Мирчев. Той беше органичен поет и поет
по рождение. За него мереното слово си остана най-голямата любов. Той искаше да бъде
поет и беше поет. Автор с национално значение. Какво ми дава основание да твърдя това?
Неговите стихове носеха мириса на земята
на Дерманци, на любовта на Дерманци, на пейзажите на Дерманци. Малкото момче в Георги
никога не забрави цветята и дърветата на
родното село, мъдростта и красотата на родния бит, привличането на родната къща, роднините и близките. От агнето и овцата, та
чак до звездите, от дървения плет, та чак до
слънцето - той раждаше своите метафори
естествено и красиво. И същевременно с това
Георги не беше поет на бита. Битът беше
само повод да разкаже за онова селско битие,
което си отиваше заедно с нас и с времето.
Той страдаше от това и бързаше да го сложи
върху листа, да го съхрани и опази. Не мога да
забравя никога онзи тънък дим от лулицата на
циганите, с които Георги Мирчев ни помагаше
да се качим по невидимата стълба на въздуха
и да проумеем, че Космосът е велика хармония
и че всичко в тоя свят е на мястото си.
Георги Мирчев беше поет на любовта. И на
духовната, и на сетивната любов. Той описа с
неповторими думи и кожата, и очите на любимата, и отмалата от съпреживяването на
този движещ живота водовъртеж, наречен
страст и изнемога. Любимата на Георги Мирчев имаше много имена. Но тя преди всичко
беше майка, съпруга, спътница и надежда.
Стиховете му за най-човешкото чувство просто полепват по кожата на читателя и го
карат да чувства и омекването на колената,
и крилата, които поникват в мига, в който
човекът бива споделен.
Георги Мирчев написа много силни стихотворения и за философията на нашето съществуване, за театъра и сцената, за приятелите си и
за онова лутане, наречено път в изкуството.
Неговият стих е ефирен, прозрачен и лек, мелодичен и звънък, изкован от ръката на майстор.
Тепърва хората от Ловешкия край и от Бълга-

Георги Мирчев

рия ще разбират, че Георги Мирчев живя, за да
разкаже сетивата си, да ни ги подари и да ни ги
завещае.
Поетическите мостове на Георги Мирчев
обаче са опрени далеч в хоризонта, и защото
ни са толкова скъпи и мили, ние сме готови
винаги да тръгнем по тях. Неговите покрити
мостове с ягоди и папрат, с птици и круши, със
светлина и магия. Мостовете на неговото и на
бъдещото време.
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нигата на доц. Йордан Ефтимов,
поет, литературен критик и преподавател в Нов български университет “Двойното дъно на българската класика” (От Ботев и Вазов
до Йовков и Далчев) представлява
десет агресивни статии, насочени
към откровено и безпардонно неглижиране на българската класика.
Статиите са оревани от смешния плач на автора, че българската класика още не била прочетена
“политически”! Явна лъжа. Това
първо. Второ: не помним ли годините, когато точно от това “политическо” четене и анатемосване
се оплакваха господа “демократите”? Политическото четене не
беше ли обявено за “престъпление”?
Авторът на тази книга се самопровъзгласява за връх на модерността и европеизма, но парадоксът е там, че в неговите “преоценки” мирише на Средновековие

и лов на вещици.
“Модерното” око Й.Ефтимов, чийто артистично-темпераментен, комплицирано - прециозен и
крещящо натруфен стил е представен с език,
натежал по парвенюшкия канон, наднича навсякъде, където предстои “инвентаризация” на литературната ни класика.
Ето един цитат от предговора на книгата,
обясняващ нейното заглавие:
“На дъното лежат скритите съкровища, под
това дъно има още по-удивителни неща. Двойното
дъно е измамната видимост, зримото някога и
някъде. Знаем, че двойствените неща са подозрителни, двуличието е омерзително, но в с е к и с
о х о т а (разр. моя А. К.) се стреми към двойствените дъна” - проф. Валери Стефанов.
Всъщност кой де факто и де юре се рови в
двойните дъна? Митничарят, криминалният инспектор, полицаят или преносвачът на контрабанда,
човекът извън закона? И защо авторът на тази
книга доброволно се е превъплътил в литературен
полицай?! И кои са контрабандните “скъпоценности”, които той се е захванал да открие? - Фалшивите “митове” на литературната ни класика, които
следва да се извадят на показ и да се развенчаят.
Немедлено! Tout de suite! Веднага! На часа!
Ръководен от чувство за всепозволеност, и
мнима праволинейност сред “морбидността на света” (Й. Е.), доцентът е решил да предизвика фурор
сред литературната колегия. С лъжливото самочувствие на откривател, на литературен Архимед,
той прави умопомрачителни анализи, прелитайки
над литературата ни като трудолюбива пчелица,
пъхаща неочаквано хоботчето си тук и там. Но не
за да извлече от двойното дъно незабелязани до
днес сладостни ухания на медоносни цветове, а да
извади нелицеприятното. Според него например
комунистите били провъзгласили Йордан Йовков за
реалист, а пък той не бил. Това от тяхна страна
било голям и смъртен грях! Истината е, че учителите по литература от визираното време посочваха, че Йовков е реалист-романтик, какъвто той е!
Й. Е. се е заровил в прашасалите антологии на
СБП от 70-те години, за да свали ореола и на един
от най-почтените български поети - Атанас Далчев.
Доцентът “доказва”, че късният Далчев се бил
омърсил!!! Не се е държал като “Не човек, а желязо!
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- по В. Андреев от “Балада за комуниста”. Не бил
устоял на “съблазните”! Позволил е да публикуват
стихотворението му “Поет” в “Антология ’72" на
СБП. Каква съблазън само! Продал се е на комунистите, не го е срам!... Заел след Девети септември
позата на мълчанието, като съпротива срещу една
идеология, която не разбира, Далчев днес се сгромолясва в болшевишката скала от ценности на
експерт а по българска класика Й. Ефтимов, който
иска от него невъзможното: да е бил по-активен, да
е бил дисидент, да е избягал на Запад, както е
направил безумно талантливият му брат - художникът-скулптор Любомир Далчев...
По-нататък Й.Ефтимов прави скрупульозен
анализ на Далчевото стихотворение “Поет”, за да
“докаже”, че то било едва ли не олицетворение на
“нищонеправенето” по време на соца, защото мъжете в него... играели на карти?! Критикът се хвърля
в такъв абсурден дисекционен анализ на “Поет”,
прави фриволни асоциации с елегията “Обесването
на В. Левски”, с “Кочо” и много други стихотворения
(От Кайлъка за гарата!), за да “докаже” предварително измислената си теза,
че Ат. Далчев е... “един невинен милиционер”. Ефтимов
отрича стихотворението.
Напомняло му естрадна песен и “каканижене на графоман”. Той дори предлага: “А
защо да не обсъдим хипотезата, че тъкмо такива произведения служат най-добре на
идеологията, защото в тях
тя е по-прикрита?”
Ставаме свидетели как
“нестандартното мислене”,
за каквото иска да мине
това на автора, по причина
на въпиющата му политическа предубеденост, се суперстандартизира и, воювайки уж с клишето, само
се превръща в клише.
Не е пощаден и авторът
на “Тютюн”, “Поручик Бенц”,
“Осъдени души” - Димитър
Димов. Изпил половината на
поднесената му навремето
от левосектантската ни
литературна критика горчива чаша, обвинен във фройдизъм и липса на партийност,
Димов сега посмъртно ще
трябва да доизпие останалата половина от горчилката
до дъно, която му поднася
неолибералната литературна критика, защото бил (ама
как не сме го забелязали?!) “идеологически писател”,
чийто стил граничел с “булевардна клишираност”.
Може би защото е имал честността да покаже, че
светът на “Никотиана” сее смърт или кой знае защо.
Размахван повече от половин век като знаме в
борбата срещу тоталитаризма, “случаят “Тютюн”
трябва да се забрави, защото вече не върши работа, и да се извадят нови “открития”, които ще
развенчаят мита около него. Й.Ефтимов се изживява като критик от европейска класа, като уличава
Д.Димов и литературната ни критика в... разминаване с европейските литературни стандарти:
“Проблемът с романите на Димов е, че чрез тях
две ключови понятия за романовия канон на модерността - “високо” и “реалистично” - са подкопани из
основи. Признавайки му място в списъка на канона,
българските литературни институции още веднъж
си отрязват възможността за изравняване с европейските понятийни стандарти” - нравоучителства Й. Ефтимов.
Ефтимов заиграва и с Иван Вазов. Защото съпругата на критика се била жалвала, че й било трудно
като ученичка да запомни “Де е България”!В статията си “ВАЗОВ REMIX” Й. Е. търси под вола теле,
като се отдава на снобски космополитно-глобалистични асоциации:
“В световното литературно наследство има
немалко произведения, които разказват за исторически събития, някои дори са написани вътре в
ужаса от историята и на историята, а не с рито-

риката на ужаса. Затова и националната епопея
(иде реч за “Епопея на забравените”) с все Паисий,
Караджата, 1876-та, Шипка в светлината на Вазовия опит не може сама по себе си да бъде гордост.
Та може ли от тази гледна точка да го сравняваме
с Исак Каценелсон, преживял Варшавското гето,
написал поемата “Сказание об истребленном еврейском народе” през 1943 г. и унищожен в Освиенцим
през 1944 г. Но “Епопеята” има своята цена като
продукт на стилов промискуитет”.
Нерде Иван Вазов, нерде Исак Каценелсон - ще
кажат посветените, но Й. Ефтимов си прави фриволни разходки из историята, за да отрече правото
ни на “гордост” от българската епопея по време на
“турското присъствие”, като я сравнява с трагизма
на Варшавското гето. И всичко това - в името на
самоцелното рушене на “митове” и измислени
вятърни мелници. Но самозваният рушител на митове не спира със своите тенденциозни манипулации, а се отдава на словесни пируети и снобски
внушения:
“Аз вярвам, че за Вазов все повече ще се говори
като за автор, който е в
постоянна
схватка
с
изплъзващото му се значение,
автор, чийто основен неприятел е хетероклитната риторика...”
Яворов също попада в
списъка на “преоценените”
български класици. Така например “Две хубави очи” ни наймалко не вълнува Й. Е. Модерно мислещият критик отсича,
че при едно четене, освободено от аурата на канона, то
щяло да звучи... “албумно, като
лексиконно бръщолевене.”
Но литературният “преоценител” Й. Ефтимов не
спира дотук. Той уличава някогашното българско образование в... тесногръд национализъм:
“Българското училище б е
ш е (разр. моя А. К.) подчинено
на националната идеология и
това предопределяше търсенията на литературните
историци. За тях подчертаването на епическото възвисяване и героизиране на
Възраждането бе от първостепенно значение”- пише доцентът от НБУ в минало
време, зер занапред НЯМА ДА
Е ТАКА!
А кое да героизираме,
ако не Българското възраждане? Може би - днешната ентропия на духа и морална деградация на
нацията; безизходицата, в която са затънали
страната и народът ни покрай непрекъснато
натрапваните ни европейски и други мними “стандарти” и “ценности”?
Самозваният експерт по класика бърка все подълбоко в измисленото от него “двойно дъно” на
българската литературна класика: един път като
“вещ екскурзовод сред любознателните читатели,
друг път като “митничар на културните трансфери” (проф. Яни Милчаков от Шуменския университет).
Всеки злобен критик, дори професионалист,
накрая стига до абсурда. Абсурдизмът в книгата на
Йордан Ефтимов, крайно дребнавите заяждания с
колеги - литературни критици като Вл. Трендафилов
например, ме кара да мисля, че той не само се е
нагърбил с жалката роля на политически “преоценител”, но и суетната амбиция да бъде първооткривател на нови, неподозирани “ракурси” в полето на
литературното слово. Не е.
________
“Двойното дъно на класиката”. Йордан
Ефтимов. Издателска къща “Хермес”, 2010 г.
Редактор
Борис Данков
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“ДУШИ В ОКОВИ”
от Съмърсет Моъм издава “Хермес” в “Клуб
Класика”. Филип Кери
остава сирак отрано,
копнее за живот,
изпълнен с любов и
приключения. След
мъчително детство при
студения си чичо Филип най-сетне се чувства пораснал и свободен. Заминава за Хайделберг, а след това
за Париж, решен да
осъществи мечтата си
да стане художник. Осъзнал, че му липсва
талант, Филип се връща в Лондон и се захваща с медицина. Там среща Милдрид и се
влюбва безпаметно и страстно. Попаднал в
оковите на любовта, Филип достига до найдълбоките дебри на отчаянието. И разбира:
любовта може да унищожи човека. Или да
го въздигне.
“ФАНТАСТИЧНИТЕ ПОБЕДИ НА МОДЕРНАТА ПСИХОЛОГИЯ” от Пиер Дако
издава “Колибри” в
превод на Росица Ташева и Румяна Маркова. Авторът повежда
читателя в дебрите на
психиката с ум и
сърце, без да натрапва формули. “Дълбоко
в душата си хората са
еднакви”, настоява
белгийският психиатър. Целта му е да
запознае читателя с основните понятия в
областта на психологията, но и да облекчи
постигането на мъдрост и равновесие. Благодарение на тази книга смисълът на думи
и изрази като “депресия”, “хистерия”, “абулия”, “детска невроза” и причините за редица заболявания са достигнали до хиляди
европейци.
“ОСТРИЕТАТА НА
КАРДИНАЛА” - т. 1, от
Пиер Певел издава
“Litus”. Париж, 1633 г.
Луи XIII е крал на
Франция, а страната
управлява кардинал
Ришельо. Той следи
зорко за заплахи и
шпиони, но някои хора
не се спират пред
нищо. Те са готови да
се съюзят с най-големия враг на Франция Испания и нейния
Драконов двор. Драконите са станали част от всекидневието на
хората, особено на аристокрацията, но далеч не са покорени. Тайнствено магьосническо братство иска да възроди зловещата
и изпепеляваща змейска мощ от древни
времена. За да се изправи срещу тях, Ришельо свиква своя елитен отряд мускетари Остриетата на Кардинала.
“ЛУНЕН ТИГЪР” от
Пенелъпи Лайвли издава “Пергамент прес”.
Водена от авантюристичния си дух, Клодия
Хемптън решава да
сътвори “алтернативна
история на света”,
опитвайки се да разкаже за всичко, което е
преживяла, осмислила
и докоснала през своя
живот. В историята й са
вплетени съдбите на
брат й Гордън, с когото
я свързва тайна кръвосмесителна връзка, на
Джаспър, нейния себичен любовник, и Том
Садърн, голямата й любов сред екзотичния
пейзаж на Египет по време на Втората световна война. Но над всичко доминира независимата Клодия - жена, която покорява с
дързост, сексуалност и уязвимост.

Åñåííè
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Поетът, макар и раним, има силен
характер - подсказва в новата си
стихосбирка Георги Драмбозов
Благовеста КАСАБОВА

B

новата си стихосбирка поетът Георги Драмбозов доказа, че любовта е една от
опорните точки в живота му,
непроменяща се във времето, въпреки промените, които то ни носи. Иначе в есента на живота си нямаше да изповяда: “Иде зима!
- огнището в нас все по-трудно лумва/
за да сгрява плътта с непоръбените
рани/ за да помним, че другият е още
влюбен/ и че драска доброто зверче Любовта ни”. “Интензивно отделение”
(издадена от “Калисто-М”) е конструирана в два цикъла - “Дунавски поет” и
“Ябълката на познанието”. Стиховете в
първия са откровени лирични послания
с мисъл за преоценка на съществуващите реалности и упование в любовта и нейната съзидателна сила. Творческите
търсения на поета можем да приемем като
мисия за по-добър, по-обичащ и по-духовен свят. В емоционалните признания се
прокрадва неназовима тъга и болка от незавидната съдба на поета. Електронният
век, в който живеем, се разминава снизходително
с поетите, те не носят печалба, не боравят с високи технологии, не са подкупни. И поетът става все
по-самотен и чужд, все по-зависим и раним. Нищо
друго не му остава, освен да иронизира себе си.
И стихчета да пиша с едничката надежда,
с която всеки пишещ навярно е роден за тази стихосбирка, която произвеждам
едно шише с ракийка да купя някой ден!
Вторият цикъл - “Ябълката на познанието” - интимна сатира, леко изненадва читателя. Не че Георги Драмбозов досега не е писал сатира, но защото я включва в една от най-интимно изповедните
си книги. Обяснението може да бъде само едно

Роман

според мен - в интензивното болнично отделение,
когато не си сигурен, че
ще го напуснеш жив, поетът е излял най-съкровеното, което носи в себе
си. И наред с него не е
премълчал онова, което
го е ранявало, огорчавало, заболявало, което
го е депремирало. И го
е пресъздал в чудесни
сатирични миниатюри, поетични в
същността си, но с насочено жило както към първосигналните представители на човечеството, така и
към собственото си аз.
Отскоро се поглеждам в огледалото
и трябва да съм пълен идиот,
че още не съзирам гениалното...
Тя, скромността, ми пречи цял живот!
Хуморът и сатирата, съдържащи се в “Интензивно отделение”, са с осезаем подтекст, който подсказва, че поетът, макар и раним, има силен характер. В житейски план любовната лирика трудно се
съвместява със сатирата, но в интензивното отделение на болницата - пред лицето на неизвестното и в интензивното отделение на душата си, поетът ги
е съчетал талантливо и вълнуващо, запомнящо се.

В преследване на
съвършеното танго

Тласкан от порива да сътвори
съвършеното танго, един композитор потегля за Буенос Айрес
през 1928 г.; започналата тогава
история за любов, амбиция и
престъпления отеква в шпионска
афера на Ривиерата по време на
Испанската гражданска война и
намира своя драматичен финал в
сенките и интригите зад шахматен турнир в Соренто през
60-те години на XX век. Трескавият, пламенен и кървав разказ за
любов и измяна, страст и смърт се
преплита с бурната и мъчителна
драма на XX век и със страстния
ритъм на аржентинското танго. Скъпоценна
огърлица,
компрометиращи
писма на виден политик, задкулисни
конфликти между
испанските и италианските
тайни
служби се изпречват на пътя на Макс
Коста, танцьор на
танго, очарователен
измамник,
обичан от много
жени, за когото на
този свят съществува само една...
Новият роман
на един от найчетените и превеждани испански

писатели в света Артуро Перес-Реверте
“Тангото на старата
гвардия” (издание на
“Еднорог”) е динамичен и увлекателен
разказ за една трагична любов на фона
на драматичните исторически събития от
епохата. Съдбата движи фигурите на един
очарователен измам-

ник и една красива жена по шахматната дъска на живота.
Артуро Перес-Реверте е роден в Картахена през 1951 г.
Завършва журналистика и политология, след дълга и успешна кариера на военен кореспондент в
повечето горещи точки на планетата се посвещава изцяло на литературата. Книгите му са продадени в над 15 милиона тираж по
целия свят. Голяма част от произведенията му са екранизирани “Фламандският майстор”, “Морската карта”, “Учителят по фехтовка”, “Приключенията на капитан
Алатристе”, “Деветата порта”,
“Кралицата на юга”.
Лауреат е на множество литературни награди - “Кинжал” за
най-добър чуждестранен роман
на Британската асоциация на авторите на криминални романи;
Голямата награда на Франция за
литература; наградата “Жан
Моне” за европейска литература; Рицар на френския орден на
литературата и изкуствата, италианската награда “Валомброза
- Грегор фон Резори” за най-добра чуждестранна литература.
За заслугите си към испанската
литература през 2003 г. е избран
за член на Кралската академия
на Испания. Произведенията му
са част от учебната програма в
гимназиалния курс в училищата
на Испания.
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Снимки БЛАГОВЕСТА ЦВЕТКОВА

Изложба с майсторски изваяни керамични
фигури представя известната художничка

тъпки към изгубения рай е озаглавена керамичната изложба
на Мария Ножарова, която
може да се разгледа до 25 юни
в столичната галерия “Алгара”.
На откриването тя бе изпълнена с много ученици на художничката, приятели
и почитатели на нейното творчество.
Под формата на “Риба”, “Светещ дънер”,
“Съд за икебана”, “Спирала свещник”,
“Жетварка”, “Кладенче”, “Следи”, “Люлката на розите”, “Всевиждащо око”,
“Съд птица”, “Адам и Ева”, “Проходило
грънче”, “Свещник корени”, “Райска
градина”, “Любов” може да се разпознаят изящни керамични форми. И още
публиката ще види “Жива вода”, “Вестител”, “Заскрежено дърво”, “Морско

С

битие”, “Букет рози”, “Вкаменена изповед”, “Изгубеният рай”.
Мария Ножарова беше много развълнувана, каза, че е щастлива да види толкова много хора на откриването и
сърдечно благодари на присъстващите, мнозина от които я наричаха “Мамче”. Тя изрецитира едно свое стихотворение, включено в стихосбирката, която предстои да излезе.
Мария Ножарова се дипломира в изящния факултет на Художествената академия, специалност скулптура. Още същата година проектира и изработва орнаментални фризове от камък и гипс за
сградите на Министерския съвет, Министерството на финансите, ЦУМ.
Продължение на монументалното й виж-

дане се явяват керамичните
фасади на пощата в Балчик,
Дома на алпиниста във Враца, обекти в Пампорово,
Разлог, Банско... Тя е дългогодишна преподавателка в
Техникума за художествени
занаяти, прераснал в днешната Гимназия за приложни
изкуства. Авторка е на книгите “Бутафория във витрината” и “Търговско знание и
реклама”. Ножарова се отправя в нова посока като художник-постановчик в киното. Проектира костюмите за
“Боянският майстор”, художничка е на “Смъртта на заека”. Реализира театрални,
музикални и балетни постановки, новогодишни програми. Сценаристка е на документалните филми “В света
на живописта”, “Приказка за
самотата”, “Сънища бели”,
“Йоан Кукузел” и др.

„Животът в Париж” - 20 години по-късно

“Олга Вълнарова (19142012) е един от странните
случаи в българската живопис. Едно от онези редки доказателства, че творческата жизненост не е
привилегия на младостта,
а на съхранената духовна
енергия. Преминала е

през голямата школа на
Андре Лот и е усвоила
уроците на модерната
пластическа структура”,
посочва акад. Светлин
Русев по повод на изложбата на Вълнарова в столичната галерия “Арте”
през 2011 г. Това беше

последната приживе
изложба на Олга.
Два часа деветдесет и седемгодишната художничка посрещаше своите почитатели и
разговаряше
на
френски с гостите
си от Париж - любим град, любими
картини, любими
мигове. Точно оттам
са и акварелите,
създадени
през
1993 г., за изложбата й в “Site des Artes
internationales” - Париж. След повече
от 20 години сега за
първи път се показва цялата колекция от изложбата “Животът в Париж” композиции модерни,
цветни, пълни с живот и
настроение. Прекрасен
начин да напомним за
тази европейска по дух
художничка, посветила

творческия си път на живописта - свързана със
западните течения, пречупена през нейния собствен творчески мироглед, неподвластен на социалистическия
реализъм, отбелязват от галерията.
Олга Вълнарова е родена на 3 юли 1914 г. в
София. Завършва живопис в Художествената
академия в класа на проф.
Дечко Узунов. Специализира в Париж в академията на Андре Лот. След
завръщането си в България през 1941 г. следват
множество изложби в
София и чужбина - Хамбург, Япония, Австрия,
Париж. От 1954 до 1969 г.
е художествена редакторка в издателство “Народна просвета”. Носителка е
на наградата “Кирил и
Методий” I степен, както и
на “Златен век”.

Сборна изложба на съвременни турски графици
Изложбата “Истанбулско eкслибрис общество”
представя колекция от 252
творби от 159 съвременни турски художници, работещи в областта на графиката, до 29 юни в арт
галерия “Ларго”, научи
ДУМА от галеристката
Нели Вълчева.
Миналото лято “Ларго”
организира първото издание на Международния
екслибрис конкурс Варна.
Събитието привлече за
участие над 220 от найдобрите съвременни екслибрис художници от 36
държави от цял свят. Високото равнище фокусира
вниманието към Варна и
към галерията. “Ларго” получава покана да представи пред българската

публика традиционната
годишна изложба на членовете на Истанбулското
екслибрис
общество.
Мащабната
изява се организира ежегодно в края
на годината и
представя
най-новите
достижения
на съвременния турски екслибрис както
пред турската
публика, така
и в чужбина.
Колекцията
за 2014 г. бе

представена за първи път
през ноември м. г. в Университета Ъшък в Истанбул. През юни гостува на
Варна, а след това пътува
за Патра в Гърция и за
град Гуанченг в Китай.
Изложени са творби на
участници в миналогодишния Международен екслибрис конкурс Варна, сред
които Алперен Гюлду,
Шукрю Ертюрк, Ведат Чолак, Хатидже Йоз, проф.
Мартин Байенс от Белгия,
който е почетен член на
обществото, така и нови за
българската публика имена като Елиф Варол Ерген, Мюжде Аян, Тезджан
Бахар, Юнус Гюнеш.
Страницата подготви
Надежда УШЕВА

„Откраднати моменти”
с Антони Ненов
Живопис и рисунка, голо тяло, акрил и акварел
показва изложбата “Откраднати моменти” на Антони Ненов. Вдъхновението и темата на художника е
жената. Женското тяло като емоция, като настроение, днешната жена и жената от минали времена.
Жената като участ, радост, мечта и страст.
Извънземната жена, жената на бъдещето, нежната
и опасната жена. Силна, слаба и омагьосваща,
жената е сътворена за другар, майка и муза, неразривно свързана с мъжа.
Антони Ненов е роден на 15 октомври 1965 г. в
Бургас. След завършване на основно образование
във Варна, Пловдив, Триполи и София поради силния си интерес към изобразителното и приложното
изкуство през 1979 г. кандидатства в Художествената гимназия за приложни изкуства в Троян. После се дипломира с отличие в приложния факултет
на Националната художествена академия. Авторът
често участва и като скулптор в продукции на “Киноцентър Бояна”. Изложбата продължава до 2 юли
в галерия “Лик” на ул. “Лайош Кошут” 37.
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Те ще се изявяват от 29 юни до 7 юли
едновременно на девет емблематични
места в столицата

B

края на месеца улиците на
София ще звучат като тези
на емблематичните лондонски квартали като “Сохо”,
“Камдън таун” и “Шордич”.
Скаутите на Beefeater - Насо
Русков от “Бейбифейс клан” и водещите на музикалното шоу “Фалшименто”

подбраха деветима музиканти (или
бъскъри, както ги наричат на Острова),
които ще донесат със себе си цялата
спонтанност, непринуденост и енергия
на уличното изпълнение. “Sofia
Welcomes the Streets of London” е поредица от мини концерти, която започва
на 29 юни и продължава до 7 юли,

научи ДУМА от Биляна Славейкова.
Деветима музиканти с девет
вдъхновяващи истории, сред които
тази на 21-годишната Софи ДеБатиста, спечелила официалното състезание за бъскъри, организирано от кмета на Лондон; Джаз Мино, финансирала издаването на първия си сингъл с
изпълнения на укулеле в лондонското
метро; Улфи Сънди, според когото използването на истинското име, когато
си артист, е претенциозно, затова избира псевдоним, вдъхновен от любимия си писател и персонаж от “Робинзон Крузо”. Всеки от тях е намерил
причина да излиза на улицата и да
дава своята музика срещу това, което
минувачът би му върнал в замяна монети в шапката, подарък, пуснат в
китарата, или минута време. “Уличните музиканти имат способността да
променят града, страхотен пример за
това е “Камдън таун”, където човек
може да свири спокойно, без да нарушава немалкото лондонски регулации. Кварталът се превърна в тотално
различно и артистично място и за
всичко са виновни бъскърите” - това
разказва Катрин Терънт, която свири
на улицата от 2 години и се запалила
от баща си Рик, който го прави вече

Джаз Мино

Катрин Терънт

Даусън

Софи ДеБатиста

повече от 15 години. Жанровете варират от фолк, инди и поп до по-алтернативен звук, а инструментите са
както класическите пиано и китара,
така и по-нетрадиционното укулеле.
Вдъхновен от техните истории,
Beefeater се превръща в посланик на
свободния дух. Лондонските бъскъри
ще изпълняват своята музика на софийски терен, а всеки от нас ще
може да опита авторски, инспирирани от брит културата, коктейли,
създадени за случая от барманите
на девет от най-добрите барове в
централното каре на София. За визията на сцените пък ще се погрижи
един от най-креативните визуални
артисти - Brave Moustache.

Z-Rock Радио празнува „Private Dancer”
9 години с концерт на на Тина Търнър с
Джо Сатриани
юбилейно издание
Рок радиото на България - Z-Rock,
ще отпразнува деветия си рожден ден
с концерт на рок легендата Джо Сатриани в София. Виртуозният китарист
ще завладее българската публика на
11 октомври с концерт в зала 1 на
НДК, организиран от “Loud Concerts”,
научи ДУМА от Радостина Ранова.
Обиколката на Китарния крал през
есента ще бъде в подкрепа на неговия предстоящ 15-и студиен албум,
който се очаква през юли т.г. и е последовател на издадения през 2013 г.
“Unstoppable Momentum”.
Брилянтните музикални умения на
легендарния Джоузеф Сач Сатриани,
наричан Професор Сач, са вплетени

както в продукции като “Surfing With
The Alien” и “Black Swans And
Wormhole Wizards”, така и в класики
като “The Extremist” (1992), “Crystal
Planet” (1998) и “Super Colossal”
(2006). Те осигуряват звездния му статус и му носят над 10 милиона продажби, превръщайки го в най-продавания инструментален рок китарист за
всички времена. Но той не се ограничава само в областта на рока - през
2010 г. Ники Минаж използва семпъл
от известната балада на Сатриани
“Always With Me, Always With You” за
своя златен сингъл “Right Thru Me.”
Носител е на всички възможни награди на рок китарни списания, при това
по няколко пъти.
Освен
суперуспешен
солов
изпълнител, който пълни зали по цял
свят, от 1996 г. Сатриани участва и в
G3 турнетата - над тричасови шоупрограми с китарни виртуози от ранга на
Стив Вай, Джон Петручи, Ерик
Джонсън и Стив Морс.
За изпълненията си на живо Сатриани споделя: “Свиренето на китара е
забавно и всъщност е вълнуващо като
всеки екстремен спорт или смахнато артистично начинание. Музиката поглъща цялото ми същество - мускулите,
сърцето, мозъка, духа и емоциите. Всичко се пали и изгарям в този огън - потя
се, вибрирам и когато приключа със
свиренето съм тотално изтощен.”
Билетите за концерта на Джо Сатриани се продават в мрежата на
Еventim,
магазините
Office
1
Superstore, OMV, Picadilly на цени от
55 до 115 лева, в зависимост от местоположението в залата.
Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

Специално издание
на “Private Dancer” на
Тина Търнър пуска
“Warner Music” по повод
30-годишнината на изключително успешния
солов албум на една от
най-обичаните певици в
света. Издаден за пръв
път през юни 1984 г.,
“Private Dancer” включва някои от най-големите хитове на носителката на 8 “Грами” като
“What’s Love Got to Do
With It”, “Better Be Good

To Me”, “Private Dancer”
и “Let’s Stay Together”.
Изданието
“Private
Dancer
30th
Anniversary Edition” ще
бъде на пазара от 29
юни.
Албумът-класика
“Private Dancer” постига огромен успех още с
излизането си и става
мултиплатинен във Великобритания, Австралия, Канада, Германия
и САЩ. Записът е включен в списъка на “Ро-

линг стоун” със 100-те
най велики албума на
80-те и е смятан за едно
от най-забележителните музикални завръщания на десетилетието.
Специалното издание включва ремастерираните оригинални
парчета от “Private
Dancer”, заедно с втори
диск, съдържащ 12 микса, Б-страни и три песни, които не са част от
албума, както и дуета с
Браян Адамс “It’s Only
Love”. Колекцията
ще включва и парчето
“Ball
Of
Confusion” (That’s
What The World Is
Today) (с B.E.F.),
записано с Мартин
Уеър от “Heaven
17”, което довежда
до създаването на
главния сингъл от
записа му “Let’s
Stay Together” парче, което става
най-продавания
12-инчов запис в
американската история.
Албумът “Private
Dancer
30th
Anniversary Edition”
на Тина Търнър ще
бъде на музикалния
пазар у нас от “Орфей мюзик”, изключителен лицензиант на “Warner
Music International”.
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Опасен и безмилостен чар
Спектакълът на Александър Морфов „Дон
Жуан” отбелязва 150 представления на
сцената на Народния театър

Д

он Жуан на Молиер
е
найдълбокият, найфилософският и
най-чистият. Има
много интерпретации след
него, особено харесвам
тази на Макс Фриш, но те
са встрани от митологията, от сънищата, от проблема Дон Жуан, уверен
е Александър Морфов. Пиесата ми е интересна не
заради любовника, известния съблазнител, мечтата
на всяка жена, авантюриста. Това е само прелюдия,
украса, глазурата на много по-дълбоко съдържание. Тук става дума за

човек, който няма зависимости - нито семейни, нито
религиозни, нито социални, а през ХХI век такъв
образ придобива друга болезненост. Лично мен Дон
Жуан ме привлича с това,
че обладава изцяло свободата. Въпросът тук е
същият, с който се
сблъскахме преди години:
какво прави човек, когато
е
свободен?
Когато
осъзнава тоталната си свобода и разбира, че няма с
кого да я сподели.
Спектакълът, отличен
с общо 6 награди “Аскеер”
и “Икар” след премиерата
си през 2006 г. и предста-

вен с голям успех на редица европейски сцени, отбелязва впечатляващ и показателен юбилей. В такива случаи първо си мислим, че това е ярък и безспорен успех, а после се
запитваме с какво това
представление е предизвикало такъв интерес, в
какво се крие неговата
тайна и привлекателност.
В “Дон Жуан” на Морфов
“тайните оръжия” на привличането са - категоричната и впечатляваща с визуалната и интелектуалната си сила режисьорска
визия; ярко театралното
вплитане на трагично и

самоиронично в цялостното внушение на спектакъла; силен в единството на
стила си актьорски ансамбъл, в който се откроява опасният и безмилостно хищен чар на Деян
Донков като Дон Жуан,
скрито-ироничното двуличие на неговото “второ аз”
Сганарел на Захари Бахаров, безумно смешната
двойка влюбени на Рени
Врангова и Филип Аврамов, мрачният драматизъм
на Ана Пападопулу и Теодора Духовникова като
доня Ана. А също така и
опитът за изпробване на
граници, за завоевание на
нови територии или както
самоуверено, но и някак
горчиво заявява Дон Жуан
на Деян Донков: “Аз притежавам честолюбието на
завоевател. Чувствам, че

сърцето ми би могло да
обича цялата земя. И също
като Александър Македонски бих пожелал да
съществуват и други светове, за да мога и над тях
да разпростра любовните

си завоевания.” Явно в
този зловещ и прелъстяващ спектакъл има повече от достатъчно теми и
въпроси, които да предизвикват интереса на съвременните зрители.

Рени Врангова и Филип Аврамов
в сцена от спектакъла

Снимки БОЖИДАР МАРКОВ

Деян Донков
в ролята на Дон Жуан

Дон Жуан и неговото “второ аз” Сганарел Деян Донков и Захари Бахаров

Ана Пападопулу и Деян Донков в
сцена от спектакъла

„Неприлично заглавие” в Пловдив
Най-новата премиера на драматичния театър в Пловдив е постановката
на Иван Урумов “Антракт” или “Неприлично заглавие” по пиесата на съвременния украински драматург Александър Мардан. Сюжетната история
на пиесата с атрактивно заглавие се
завърта около режисьор, който след
изключително успешна кариера в
чужбина се завръща в театъра, откъдето е тръгнал. В този момент актьорите играят “Три сестри” от Чехов, но

новият режисьор решава да разчупи
стереотипите и рутината и предлага
да поставят “Монолози за вагината”
от Ева Енслър. Идеята му скандализира както директора на театъра, така и
петте актриси, разпределени в американската пиеса, свикнали да играят
предимно руска класика.
Според режисьора Иван Урумов
основната тема в спектакъла е за
завръщането и бягството, за това какво губи човек, когато замине, и какво

печели, когато се завърне. А също
така какво другите си представят, че
той е спечелил, когато е заминал, и
какво си представя този, който е останал, че е загубил. Така че психологическият обем на историята, която буквално наднича зад кулисите на театъра, е значително по-голям от “скандала” с постановката на едно “неприлично заглавие”. Сценограф на постановката е Петьо Начев, костюмите са
на Мария Диманова, преводът е на

Наташа Колевска, музиката е написал Христо Намлиев.
Историята с “неприличното заглавие” пресъздават актьорите Димитър
Баненкин в ролята на Режисьора, Николай Станчев в ролята на Директора
на театъра и актрисите Ивана Папазова, Мариана Йотова, Боряна Братоева, Елена Кабасакалова и Анелия
Ташева.
Страница на Светлана ПАНЧЕВА

ПРЕМИЕРА

Всичко е театър Мариана Йотова и Ивана Папазова

Диалог между директор и режисьор Николай Станчев и Димитър Баненкин

Елена Кабасакалова, Анелия Ташева, Ивана Папазова,
Мариана Йотова и Боряна Братоева
в сцена от спектакъла
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Малко се проточи този
цитат и този стих, но пък пасва прекрасно. Писан е за
топчии, но може да се посвети и на летците, извършили
таран. Като признание и поклон от потомците!

Да се забрани или...

воборствата в небето. Без свидетели, мигновен, пренапрегнат, скоротечен, неповторим...
Обобщените, потвърдени,
доказани и разпространени
цифри са особено впечатляващи. Само в първия ден от вероломното нападение на Германия над Съветския съюз са
извършени 15 въздушни тарана. Сметката открива в ранното утро на 22 юни 1941 г. в 4 ч.
и 25 мин., на зазоряване, в този
най-голям летен ден, старши
лейтенант И.И. Иванов. Когато
вече е свършил боеприпасите,
той забелязва, че германски
самолет се промъква към летището. И без да се замисля,
прегражда пътя му със своята
машина, за да спаси другарите си и самолетите на земята.
На подстъпите към Москва
с таран са унищожени 33 немски самолета. При защитата на
Ленинград въздушният таран е
използван 44 пъти, от които 23
са през юли 1941 г., когато са
най-тежките боеве. Тараните
над небето на Сталинград са
41, при това 13 от тях са през
септември 1942 г., когато
превъзходството в този район
във въздуха е на страната на
германците.

Не акт на отчаяние
- обмислена постъпка
В годините на Великата
Отечествена
война
са
извършени 636 тарана. Те са
дело на 561 летци. От тях 33ма правят таран по два пъти,
лейтенант А.С. Хлобистов - три
пъти, а лейтенант Б.И. Ковзан четири пъти. Деветнадесет са
екипажите на щурмови самолети и осемнадесет - на бомбардировачи,
извършили
въздушен таран. Сред храбреците, тръгнали с удар да свалят противникови самолети, са
както редови летци, така и
хора с длъжност до зам.-командващ въздушна армия. И с
воинско звание от сержант до
полковник. От извършилите
таран 233 успяват благополучно да приземят повредените си
машини, 176 се спасяват с парашути, 216 загиват и 11 изчезват безследно.
Огромна е темата за тараните и мотивите за извършването им. В основата си обаче
тези мотиви сигурно са едни и
същи и при българския капитан Димитър Списаревски, и
при съветския лейтенант Виктор Талалихин. Както и да се
формулират или обобщават.
Възможен е и контравъ-

прос: защо немските и западните летци не правят тарани?
От страх за кожата ли?
- Да не съм глупак - обяснява фелдфебел Квак, свален
над езерото Ладога - аз подобре да изчакам шансовете
ми да станат поне 90%.
Защитата на слабия, спасяването на приятеля, непозволяването да се изсипе бомбеният товар било над София,
било над Москва... са в мислите на извършващите таран. С
таран във войната съветските
летци свалят 272 бомбардировача, 313 изтребителя, 48 разузнавателни и 3 транспортни
самолета на противника. Ако
се приеме, че екипажът на
изтребителя е 1-2 души, а на
останалите самолети 2-4, само
от въздушните тарани противниковата авиация губи повече
от 1500 човека от летателния
си състав.

Няма две смърти!
Повече от 3 години и 8
месеца, 1418 огнени дни и
нощи, продължава войната на
Германия и съдружните й страни срещу Съветския съюз.
През първия ден въздушните
тарани са 15, през първата
военна година, 1941-ва, 191,
през 1942 г. - 167, през 1943
г. - 192, през 1944 г. - 62 и
през 1945 г. - 24. Най-много,
56 тарана, са извършени през
юли 1941 г., а най-малко - по
един, през май и август 1945
г. Най-често към таран прибягват летците със звание “младши лейтенант” - 184, следват
“лейтенантите” - 157...
В други случаи сухата статистика може и да отегчава,
но тук тя предизвиква неповторим интерес и възторг. Особено съпоставена с пояснението
на главния маршал на авиацията: “През годините на войната фашистките летци нито
веднъж не се осмелиха да
използват таран... Едно е смелостта на професионалния
убиец, изпълняващ чужда
воля, представляващ пушечно
месо, друго - смелостта на
летеца, съзнаващ прекрасно
високите си идеали...”
Почти едновременно, в утрото на първия ден от войната,
между 5 и 6 часа, тарани
извършват и старши лейтенант
А.И. Мокляк - в небето на Молдова, младши лейтенант Л.Г.
Бутелин - в района на гр. Станислав, лейтенант С.М. Гудимов - в небето над Пружан
(Брестка област)... В 8,30 ч

На 17 април 1944 г. нашият летец-изтребител поручик
Неделчо Бончев с таран сваля американски
бомбардировач и оцелява по чудо

близо до с. Долубово (в Беларус) с таран сваля вражески
самолет командирът на авиозвено в 126-и авиополк младши
лейтенант Е.М. Панфилов.
Въздушните тарани цял ден
не спират. Въздушните тарани
тепърва ще бъдат. Пак в този
първи ден в района на гр. Лиди
(Гродненска област) в бой с 9
немски самолета влиза зам.командирът по политическата
част на ескадрила в 127-и авиополк старши политрук А.С.
Данилов. Той успява да подпали два изтребителя, а третия
тарани.
Наблюдаващите
въздушния бой от земята смятат, че съветският летец също
загива. Дори в. “Красная звезда” описва случая и публикува
указа за награждаването на
Данилов с най-висок орден.
Съдбата обаче е решила
съвсем друго.
Тежко раненият политрук е
прибран от жителите на едно
село и предаден на санитари.
След продължително лекуване
и упорити тренировки летецът
се завръща в строя. Показват
му записаното в личното дело:
“Загинал във въздушен бой на
22 юни 1941 г.” Казват му: “Сега
ще воюваш до победа. Няма
две смърти!” Тези думи се
оказват пророчески. “Загиналият” летец воюва до последния ден на войната, като лично сваля още 8 самолета!

Руски феномен

Руският летец сержант Иля Чумбарев
до свален от него с таран край Сталинград
немски самолет “Фоке-Вулф”, 14 септ. 1942 г.

По време на войната съветските самолети стават все подобри. Броят на машините рязко се увеличава, нараства и
опитът на летците, усъвършенствали тактиката си за водене
на въздушни боеве. Към края
на войната се променят и психологическото, и моралното
състояние на летците от двете
основни воюващи страни. И в
тези нови, променени условия,
прибягването до таран сякаш
става по-рядко. Това донякъде
изяснява и защо германските и

другите летци не прибягват до
таран - те разчитат повече на
качествата на своите самолети,
на добрата си подготовка. Използват предимно бордовото си
оръжие. Моралният дух идва
най-накрая. Макар че и тук
всичко е много относително.
Въпреки всички технически
постижения обаче таранът си
остава на въоръжение. Дори
през април 1945 г., току преди
края на войната, тараните са
8, през януари - 7. За първите
четири месеца на последната
година от войната тараните са

Така или иначе, на 23 септември 1944 г. излиза заповед на командващия ВВС, а
Военният съвет дава указания: “Да се разясни на целия
летателен състав... Използването на “тарана” във въздушните боеве е... нецелесъобразно, поради което следва
да се използва в изключителни случаи, като крайна мярка.” Излиза, че едните не
можеш да ги накараш да започнат, другите не можеш да
ги спреш да правят тарани.
Не е възможно дори само
да се споменат най-ярките случаи на въздушните тарани. Не
ще е честно обаче, ако пропуснем зам.-командира на авиоескадрила старши лейтенант
Екатерина Зеленко, която, колкото и странно да звучи,
извършва таран с... бомбардировач Су-2.
Десетки са тараните,
извършени от бомбардировачи и от щурмови самолети.
Старши лейтенант Н.А. Козлов унищожава с таран през
септември 1941 г. немски
бомбардировач. През май
1942 г. пак с таран сваля
“Юнкерс”. И завършва войната в Берлин, като в личната
си сметка има 620 полета и
23 свалени самолета. По време на войната са широко
известни имената на летците
Н.Д. Гулаев, В.Д. Лавриненков, С.Д. Лугански, П.Я. Головачов, които общо свалят 185
фашистки самолета и всеки
има в актива си таран.
Показателна е напористостта, с която съветските летци тръгват на таран. Ако не
успеят с първия удар, връщат
се отново. Така на 8 април
1942 г. лейтенант А.С. Хлобистов с таран сваля два неприятелски самолета. На височина само 50 метра, изключваща използването на парашут,
младши лейтенант М.А. Родионов с витлото на самолета
си откъсва част от “Юнкерса”.

Още един фашистки нашественик е поразен смъртоносно

повече от тараните за същия
период от 1944 г. Един руски
Иван Вазов с пълно право би
могъл да каже за чуждите летци, както нашият поет за турските артилеристи:

Но немският разузнавач слиза на височина буквално над
върховете на дърветата и се
мъчи да избяга. Тогава с повторен удар Родионов го праща на земята.

“Тям друго липсваше на
враговете:
оръжие
неотразимо
страшно,
с каквото ний ги бихме,
що ги смете...
Духът, кой дава сили великански,
той в редовете липсваше
душмански.
Що значат на Крьозо и
Крупа сечивата,
без жар в гърди, без идеал
в душата...”

Твърде много цифри се
събраха тук. Съпроводени с
имена на млади хора, на герои. Поизбледнели в паметта, но оставащи в архивите
и в историята. Като свидетелство и като поука. Макар
че историята се превръща
във все по-слаб аргумент. А
човекът продължава да
тъпче многострадалната
майка Земя. И да търси правия път...
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Приет на въоръжение в повече от 100 страни, той изпреварва
космическите апарати и ядрената бомба сред постиженията на ХХ век
Обикновен 27-годишен войник преди близо седем десетилетия подарява на света автомат-чудо и завинаги
вписва името си в историята на човечеството. Роденият на 10 ноември 1919 г. в село Курия, Алтайска губерния, Михаил Калашников е “бащата” на най-доброто
стрелково оръжие на миналия век. Получава за творението си ордена “Красная звезда” и Сталинската премия в
размер на 150 хил. рубли - огромна за онези времена сума,
като с тези пари можели да се купят 10 нови коли “Победа”. Става и доктор на техническите науки, без да има
нито средно, нито висше образование.

Т

Трудно ще се намери човек,
който да не е чувал за това
произведение на военното изкуство. Хубавото е, че авторът
на АК-47 - автомат “Калашников”, произведен през 1947 г.,
над 65 години - до самата си
смърт през декември 2013-а, е
свидетел на славата на рожбата си. Може да се напишат няколко тома за това в кои точки
на света е било това оръжие, в
какви битки е участвало и кога
се е превръщало в символ на
мира. А в навечерието на
22 юни - деня, в който през
1941 г. фашистка Германия
извършва военно нападение
над Съветския съюз, добре е да
се припомнят някои от най-любопитните факти за ненадминатия АК-47, калибър 7,62 мм,
който може да стреля и с натовски куршуми от 5,56 мм.
Официално се прави в
12 страни по света, като е почти невъзможно да се преброят

незаконните производители на
това оръжие. Самият Михаил
Калашников обаче неведнъж
подчертава, че автоматите,
създавани в България, са едни
от най-добрите. За разлика от
използваните през Втората
световна война, те не само са
по-модерни, но и по-леки и
компактни. Сред отличителните белези на ненадминатото
оръжие са лесната поддръжка,
надеждност и простота. “Самият аз бях войник и го направих
за войниците!” - обяснява Михаил Тимофеевич. Освен това
пълният курс на обучение за
боравене с това оръжие е едва
10 часа. АК-47 не само служи
за база на редица други модели оръжие - карабини, картечници и др., но от него са направени над 100 млн. бройки в
света, като производството
продължава и днес.
Цената му не е висока,
което води и до абсурдни си-

Позлатеният автомат на Саддам Хюсеин

Понякога
жените
стрелят не
по-зле от
мъжете

децата си името Калаш.
Известният баскетболист
Андрей Кириленко, който е
родом от Ижевск, където произвеждат прочутия автомат,
също се гордее с прякора си
АК-47, въпреки че играе за
професионалистите от Северозападния дивизион, базиран в Солт Лейк сити, САЩ.
В Ирак може да се видят цели
сгради, построени във формата на цевта на ненадминатото
оръжие. Президентът на страната от 1979 до 2003 г. Саддам Хюсеин пък е притежавал няколко специални позлатени АК-47, направени естествено по поръчка. Автоматът
е забелязан и в кадрите на
доста от видеообръщенията
на покойния вече лидер на
международната терористична организация “Ал Кайда” Осама бен Ладен. А в Египет,
на брега на Синайския полуостров, е издигнат паметник
на оръжието. В Афганистан
изображението му често е
част от шарките върху тъкани
килимчета. В Сомалия АК-47
е предпочитан от местните
пирати, като е прието дори за
доброто познаване на Корана децата да бъдат награждавани с това оръжие.
Рок музиканти понякога
си поръчват китари, чийто
корпус наподобява АК-47,
а британската компания
Au d i o B o o k s F o r F r e e . C o m
създава дори плеър, направен във вид на магазин за
автомат “Калашников”. Името на оръжието присъства и
като доста популярна водка.
Появява се дори върху юбилейни монети с номинал
100 рубли, изсечени през
2008 г. от Централната банка на Русия по повод
450-годишнината от присъединяването на Удмуртия.
Монетният двор на Нова Зеландия не остава по-назад и
гравира автомата върху 2 местни долара. Френското списание “Либерасион” при съставянето на списъка с постиженията на ХХ век слага “Калашников” преди такива разработки като космически апарати и
ядрена бомба. Мъжката библия “Плейбой” в статията си за
нещата, променили света, поставя АК до противозачатъчните хапчета и първия видеомагнетофон Sony.
Съществува обаче и не
толкова забавна статистика,
според която от куршумите на
това оръжие са загинали повече хора, отколкото от бомби, ракети и снаряди, взети
заедно. Всяка година близо
250 хил. души стават жертви
на употребата на АК-47.

Паметникът на АК-47 в Египет

туации. Жителите на някои
страни могат да избират между купуването на АК-47 и кокошка - струват горе-долу
еднакво. Черният пазар обаче безмилостно диктува цените. Така в Афганистан напълно
изправен автомат се търгува
по 10 долара, в САЩ се продава за неколкостотин, докато в Индия за него искат почти 4000 в зелено.
Книгата с рекордите на
Гинес също отделя подобаващо внимание на АК-47. Автоматът попада на страниците на световното издание
като най-разпространеното
оръжие на планетата ни една бройка се пада на около 60 души. С него официално боравят армиите на
над 100 страни. Силуетът му
може да се види върху герба на няколко държави, сред
които са Зимбабве, Мозамбик, Източен Тимор, а през

80-90-те години на ХХ век
украсява държавния символ
на Буркина Фасо. Подобни
планове навремето са имали и властите в Конго. Либийската радикална групировка “Хизбулла” използва
изображението на оръжието като символ върху емблемата си. А в Африка вече
никой не се учудва, когато
местните жители дават на

Но неговият създател не
е спирал да повтаря, че
съвестта му е чиста: “Автоматът бе направен за отбраняване. В оръдие на убийство го превръщат действията
на политици, които не могат
да се разберат помежду си!”
Страницата подготви
Альона НЕЙКОВА
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7 учени получиха
български „Нобел”
Нито един политик не уважи връчването на престижните
награди „Питагор” за научни постижения
За
седми
път път тази година Министерството на образованието и науката връчи националните награди “Питагор”
- за съществен
принос за развитието на науката в периода
Велиана
2013-2014 г. В
ХРИСТОВА
четвъртък вечерта на специална церемония в
столичния хотел “Балкан” министър
Тодор Танев връчи престижното отличие на седем български изследователи със съществени научни
постижения в последната година.
За тазгодишното издание на наградите в МОН са постъпили кандидатурите на над 40 учени от научни
институти и висши училища в страната. Осемчленно компетентно
жури от наши видни учени е оценило постиженията на номинираните.
Тази година “Питагор” бе присъдена в седем категории - голяма награда за млад учен, голяма награда за успешен ръководител на международни проекти и награди за
утвърден учен в областта на: природните науки и математиката, обществените и хуманитарните науки,
биомедицинските и техническите
науки. Призьорите в първите две категории по традиция получиха статуетка, изработена от Вежди Рашидов. Двете големи награди са
съпроводени с по 10 000 лв., останалите - с по 5000. От наградените
учени четирима са от БАН, двама
от Софийския университет и един
от Медицинския университет в София. Голяма награда за цялостен
принос в науката тази година МОН
не е предвидило.
Годишните награди за наука са
едно от малкото събития у нас, които са признание за усилията на
родните ни учени в трудни за безпаричната наука години. Тя е не
просто един от най-слабо финансираните сектори у нас, но и най-пренебрегваната от държавната власт.
Поредно доказателство за това стана отсъствието на каквито и да било
държавни дейци на церемонията в
четвъртък. Нито един политик не
уважи учените, нямаше нито министри, нито депутати, нито представители на бизнеса. Чак такова пренебрежение към изследователите
при връчването на наградите “Питагор” до момента не се помни. А
би трябвало да са там тези хора “от
върховете” и да благодарят на учените за това, което те вършат за
знанието и за България въпреки
държавата.
Наградите “Питагор” са учредени през пролетта на 2009 г. и веднага бяха наречени от медиите
“българските Нобели”. Те са
продължение на годишните награди за наука, които се присъждаха
и преди това от просветното министерство. Затова в четвъртък мнозина благодариха на МОН, че запазва традицията на наградите във
време на “арогантна, войнстваща
неграмотност, която ни залива отвсякъде”, както се изрази ректорът
на СУ проф. Иван Илчев. За атмосферата на стилното и интелигентно тържество допринесоха великолепните изпълнения на цигуларката Йолина Чолакова и трио “Гранде тенори”.

Наградите
Голямата награда за млад

Снимки Благовеста ЦВЕТКОВА

З

Министър Тодор
Танев връчи
наградата първо на
младия учен доц.
Георги Йорданов

д-р Милен Георгиев от
Института по микробиология при БАН (носител
на “Питагор” за млад
учен през 2011 г.).

Големият приз за млад учен

учен:
Доц. д-р Георги Йорданов,
преподавател във Факултета по
химия и фармация на Софийския
университет;
Голямата награда за успешен
ръководител на международни
проекти:
Проф. д.м.н. Галя Ангелова,
ръководител на секция лингвистично моделиране в Института по
информационни и комуникационни технологии при БАН;
Доц. д-р Нели Косева, директор на Института по полимери при
БАН.
Награди за утвърдени учени:
- в природните науки и математиката - проф. д.фз.н. Стойчо Язаджиев, преподавател във Физическия факултет на СУ
- в обществените и хуманитарните науки - доц. д-р Доротей Гетов от Института за литература при
БАН
- в биомедицинските науки доц. д-р Радка Кънева от МУ-София
- в техническите науки - доц.

Доц. Георги Йорданов получи наградата за
приносите си в разработването на наноматериали на полимерна основа
за лекарствено доставяне на антибиотици, противоракови и противогъбични средства. Изследователската дейност на
младия учен е в областта
на нанотехнологиите.
През 2013-2014 г. той е
публикувал 8 статии в
международни реферирани списания, а освен
това се включва с три
глави в книги, две от които отпечатани от CRC
Press. В същия период
научните трудове на доц.
Йорданов са цитирани 76
пъти в специализираната литература. Той е носител на награди, както и
на два бронзови медала
от международни олимпиади по
химия в Индия и Дания. Има всички
възможности да се развива в чужбина, но е избрал да работи в
България и за България.
Тази година свои награди на
наши учени за качество на научните резултати (измерено чрез
броя публикации и цитирания, видими международно) оповестиха
две институции, отчитащи наукометричните показатели на изследователите в света - Елзевир и
Томпсън Ройтерс. Те са партньори
на България и по техните данни
се отчитат научните резултати и у
нас. Представител на Елзевир
връчи наградата за висока цитируемост на научните статии в последните 5 години на Софийския
университет “Св. Кл. Охридски”. А
Томпсън Ройтерс отличи Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН за принос
в световната наука. Томпсън Ройтерс похвали също СУ и УниБит,
който се оказва с най-много изследвания в областта на научната
библиометрия и наукометрия.

Точката над И-то

In the Ghetto
Иво АТАНАСОВ

Т

Ó‚‡ Â ÔÂÒÂÌ Á‡ ·Â‰ÌÓÒÚÚ‡ Ë Ì‡ÒËÎËÂÚÓ. «‡ ÔÓÓ˜ÌËˇ Í˙„, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ
‚˙ÚˇÚ. Ó„‡ÚÓ ÏÓÏ˜ÂÚÓ
ÒÂ ‡Ê‰‡, Ï‡ÈÍ‡Ú‡ ÔÎ‡˜Â, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÌÂ˘Ó, ÓÚ ÍÓÂÚÓ
ÒÂ ÌÛÊ‰‡Â, Â ‰‡ ı‡ÌË Ó˘Â Â‰ÌÓ
„˙ÎÓ ‚ „ÂÚÓÚÓ. »Á‡ÒÌ‡Î ‚ ÏËÁÂËˇ, ÏÎ‡‰ÂÊ˙Ú ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡
ÔÂÓ‰ÓÎÂÂ Ò‚ÓÂÚÓ Ó·Í˙ÊÂÌËÂ Ë
ÒÚ‡‚‡ ÔÂÒÚ˙ÔÌËÍ. ÛÔÛ‚‡ Ó˙ÊËÂ, Í‡‰Â ÍÓÎ‡, ÓÔËÚ‚‡ ÒÂ ‰‡
·ˇ„‡, ÌÓ „Ó Ì‡ÒÚË„‡ ÍÛ¯ÛÏ.
ƒÓÍ‡ÚÓ ÛÏË‡, ‚ „ÂÚÓÚÓ ÒÂ ‡Ê‰‡ ‰Û„Ó ‰ÂÚÂ, ˜ËˇÚÓ Ï‡ÈÍ‡
ÔÎ‡˜Â. «‡˘ÓÚÓ Ë ÚÓ ˘Â ËÏ‡ Ò˙˘‡Ú‡ Ò˙‰·‡.
“‡ÁË ÔÂÒÂÌ ÏÓÊÂ¯Â ‰‡ Â Ì‡ ÌˇÍÓ„Ó ÓÚ Ì‡¯ËÚÂ ÚÛ·‡‰ÛË Ì‡ ‰ˇÒÌÓÚÓ ÏËÒÎÂÌÂ. “˙È Í‡ÚÓ Ò‡ Û·Â‰ÂÌË, ˜Â ‚ÒË˜ÍÓ
ÎÓ¯Ó ‰˙ÎÊËÏ Ì‡ 45-ÚÂ „Ó‰ËÌË. » Ò‡ ÙÂÌÓ‚Â Ì‡ ÎÂÒÌËÚÂ
Ó·ˇÒÌÂÌËˇ. ¿ ÎÂÒÌÓÚÓ Ó·ˇÒÌÂÌËÂ ÌÂ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ÌË˘Ó. Õ‡È‚‡ÊÌÓÚÓ ÏÛ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Â ‰‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇ ıÓ‡Ú‡ Ë ‰‡
Ì‡Ò‡Ê‰‡ ÓÏ‡Á‡. œÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Â Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ·˙Î„‡Ë Ë ˆË„‡ÌË ‚ ìŒÎ‡Ì‰Ó‚ˆËî. ŒÚÌÓ‚Ó ÒÂ
‡Á‰ÂÎËıÏÂ Ì‡ ìÍÓÏÛÌËÒÚËî Ë ÌÂˇÒÌË Í‡Í‚Ë ÚÓ˜ÌÓ, Ì‡
ÛÒÓÙËÎË Ë ÛÒÓÙÓ·Ë, Ì‡ Û·Î‡‰ÊËË Ë „‡ÌÚ‡‰ÊËË. Õ‡
Â‰ÌË ËÏ ÒÂ ÔË‚ËÊ‰‡ ‰˙Î„‡Ú‡ ˙Í‡ Ì‡ ÃÓÒÍ‚‡ Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
Ì‡ œÛÚËÌ, Ì‡ ‰Û„Ë - Ì‡ ¬‡¯ËÌ„ÚÓÌ, ÌÓ ÌÂ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Ì‡
Œ·‡Ï‡. —ÎÂ‰‚‡Ú Ô‡ËÚÂ Ì‡ —ÓÓÒ Ë Ì‡ ‡‡·ÒÍË ÙÓÌ‰Ó‚Â.
’‚˙˜‡Ú Ó·‚ËÌÂÌËˇ ÒÂ˘Û ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡, ÍÓÈÚÓ ·ËÎ Ò˙Á‰‡Î
ˆË„‡ÌÒÍËÚÂ „ÂÚ‡, Ë ÒÂ˘Û ÔÓ‚ÚÓÌËˇ ÌË Í‡ÔËÚ‡ÎËÁ˙Ï, ÍÓÈÚÓ Á‡ ˜ÂÚ‚˙Ú ‚ÂÍ Ò‡ÏÓ ‚ÎÓ¯ËÎ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ‚ Úˇı. » ˜Â
ÏËÎËÓÌËÚÂ ÓÚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂÚÓ Ì‡ ÓÏÒÍÓÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ÓÚË¯ÎË Á‡ Ó˘Â ÔÓ-Ô˙ÎÌÓÚÓ ËÏ Ó·ÓÒÓ·ˇ‚‡ÌÂ. »
Á‡ ËÁ‰Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚÌË ‰ÊÓ·Ó‚Â. ¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÌÂ
ÔÓÏ‡„‡ Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡, ÌÓ Ë Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡
‡ÁÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ Ò˙˘ÌÓÒÚ. ÓÂÚÓ Â ‰Û„ÓÚÓ ‚‡ÊÌÓ
Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ÎÂÒÌÓÚÓ Ó·ˇÒÌÂÌËÂ. ¿ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ÒÂ ÏÂÒÚË
Í‡ÚÓ ÍÎ‡Ì‡ «˙ÌÍÓ‚Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‚ÂÍ‡. ƒÌÂÒ Â ‚ ìŒÎ‡Ì‰Ó‚ˆËî, ‚˜Â‡ - ‚ √˙ÏÂÌ, ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ - ‚ ‡ÚÛÌËˆ‡,
ÛÚÂ Ì‡‚ˇÌÓ ˘Â Â ‚˙‚ ì‘‡ÍÛÎÚÂÚ‡î. ÕÓ Â‰ÌÓ Â ‰‡ ÔË‰‚ËÊ‚‡¯ Ì‡„ÓÂ-Ì‡‰ÓÎÛ ‰‡‰ÂÌ Ó‰, Ô˙Í Ò˙‚ÒÂÏ ‰Û„Ó - ‰‡
ÚËÍ‡¯ Ì‡Ò‡Ï-Ì‡Ú‡Ï ÔÓ·ÎÂÏ. ÃÂÒÚÂÌÂÚÓ Ì‡ «˙ÌÍÓ‚Ë ‚ÒÂ
Ô‡Í „Ë ÎÓÍ‡ÎËÁË‡ ÌˇÍ˙‰Â, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÏÂÒÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡
„Ó Ô‡‚Ë ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÂÌ.
¿ ÔÂÒÂÌÚ‡ Á‡ ÔÓÓ˜ÌËˇ Í˙„, ÒÚ‡Ì‡Î‡ ıËÚ ÔÂÁ 1969 „.,
Â Ì‡ ≈Î‚ËÒ œÂÒÎË. » Â ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡ Ì‡ ˜ËÍ‡„ÒÍÓÚÓ „ÂÚÓ.
ƒÓË Ë Ì‡È-ÔÂ‰Û·Â‰ÂÌËÚÂ Â‰‚‡ ÎË Ò‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ì‡Ë‚ÌË ‰‡
ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ‚ —¿Ÿ Â ËÏ‡ÎÓ ÍÓÏÛÌËÁ˙Ï ËÎË ÒÓˆË‡ÎËÁ˙Ï. ÕÓ
„ÂÚ‡ Â ËÏ‡ÎÓ, Ë ÚÓ ÏÌÓ„Ó ÔÂ‰Ë Ì‡¯ËÚÂ. » ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ
ÔÓÒÚÓ „Ë ËÏ‡, ÌÓ Ë ËÁ·Ûı‚‡Ú Ú‡ÍË‚‡ ·ÛÌÚÓ‚Â, Ú‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚ˙Ú Œ·‡Ï‡ ÒÂ ÔËÌÛ‰Ë ‰‡ ÔËÁÌ‡Â, ˜Â ÔÓıÓ‰˙Ú ÒÂ˘Û
‡ÒËÁÏ‡ ÌÂ Â ÔËÍÎ˛˜ËÎ. ﬂ‚ÌÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Â ·ÂÁÍ‡ÈÌÓ
ÒÎÓÊÂÌ Ë Ì‡¯ÂÌÒÍÓÚÓ ÏÛ ËÁÏÂÂÌËÂ ÌˇÏ‡ Í‡Í ‰‡ ÒÂ Ó·ˇÒÌË
Ò ÔÂ‰Ë¯ÌËˇ ÒÚÓÈ. ÕÂ˘Ó ÔÓ‚Â˜Â, ‡ÍÓ ÔËÓ·˘‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ˆË„‡ÌËÚÂ, Í‡ÍÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ÒÂ Í‡Á‚‡¯Â Ì‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂÚÓ ËÏ, Â
ËÏ‡ÎÓ ÌˇÍ‡Í˙‚, Ï‡Í‡ Ë ÌÂÔ˙ÎÂÌ, ÛÒÔÂı, ÚÓÈ Â Ú˙ÍÏÓ ‚
ÓÌÁË ÔÂËÓ‰. —ÍËÚÌË˜ÂÒÍËˇÚ ËÏ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ ·Â Á‡·‡ÌÂÌ Ò Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ÎËÍ‚Ë‰Ë‡Ì. ¬
ÚÓÁË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÓÚ 1958 „. ˜ÂÌÓ Ì‡ ·ˇÎÓ ·Â Á‡ÔËÒ‡ÌÓ „ÂÚ‡Ú‡
‰‡ ÒÂ ‡Á·ËˇÚ Ë ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë.
–Â¯ÂÌ ·Â ‚˙ÔÓÒ˙Ú Ò ÚÛ‰Ó‚‡Ú‡ Á‡ÂÚÓÒÚ Ì‡ ˆË„‡ÌËÚÂ. »
Ì‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ - Ò ÚˇıÌÓÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ ÏÓ˘ÂÌ ËÌÚÂ„Ë‡˘ Ù‡ÍÚÓ. ¬ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡ 81% ÓÚ Ú‡ÁË Ó·˘ÌÓÒÚ Ò‡ ÌÂ„‡ÏÓÚÌË, ‡ ‚ Í‡ˇ - Ò‡ÏÓ 11%. —˙Á‰‡‰Â ÒÂ
ˆË„‡ÌÒÍ‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌˆËˇ. ÷Ë„‡ÌËÚÂ ÒÂ ‡ÁÒÂÎ‚‡ı‡ ÒÂ‰ ·˙Î„‡Ë, ÔÓÓ˘ˇ‚‡ı‡ ÒÂ ÒÏÂÒÂÌËÚÂ ·‡ÍÓ‚Â.
¬˙ÔÂÍË ‚ÒË˜ÍË ÛÒËÎËˇ Ì‡ ÔÂ‰Ë¯ÌËˇ ÒÚÓÈ ‰‡ ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ÓÏËÚÂ, ÒÏˇÚ‡ ÒÂ, ˜Â Â‰‚‡ 40 Ì‡ ÒÚÓ ÓÚ
Úˇı Ò‡ ·ËÎË ËÌÚÂ„Ë‡ÌË ÛÒÔÂ¯ÌÓ. “Ó‚‡ ÔÓÍ‡Á‚‡ ÍÓÎÍÓ
ÒÎÓÊÂÌ Â ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú. » ÍÓÎÍÓ ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ Â ÚÓÈ ‰‡ ·˙‰Â
Â¯ÂÌ ÒÂ„‡. » ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡˘ÓÚÓ ‰ÌÂ¯Ì‡Ú‡ ÌË Á‡Ú˙Ì‡Î‡ ‚
‰˙Î„Ó‚Â ‰˙Ê‡‚‡ ÌˇÏ‡ Í‡Í ‰‡ Ì‡ÏË‡ ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰ËÌ‡ ÌÛÊÌËÚÂ
ÏËÎËÓÌË Á‡ ÓÏÒÍÓÚÓ ÔËÓ·˘‡‚‡ÌÂ. ÕÂ Ë Á‡˘ÓÚÓ Ô‡ËÚÂ
ÌÂ ÒÂ ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ËÎË ‚ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Á‡ ÊË‚ÓÚ, ‡ ÔÓÚ˙‚‡Ú ‚ ÒÓˆË‡ÎÌÓÚÓ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ
ËÎË Ô˙Í ÒÂ Í‡‰‡Ú. ¿ Ú˙È Í‡ÚÓ ‚Â˜Â ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ‰Û„‡. œË
ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡ ‚Ó‰Â˘Ó Â ÛÂ‰Ì‡Í‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÌˇÏ‡¯Â Í‡Í
‰‡ ÌÂ ‰Ó·ÎËÊË ·ËÚ‡ Ì‡ ˆË„‡ÌËÚÂ ‰Ó ÚÓÁË Ì‡ ·˙Î„‡ËÚÂ. œË
Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏ‡, ÔÓÌÂ ÔË Ì‡¯Ëˇ, ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÒÂ ‡ÍˆÂÌÚË‡
‚˙ıÛ ‡ÁÎË˜ËˇÚ‡, ÌÓ Ë ÚÂ ÒÂ ÒÚËÏÛÎË‡Ú. “‚˙‰Â ˜ÂÒÚÓ
‰ÓË ÒÂ˘Û ·ÓÊËÚÂ Ë ÔËÓ‰ÌËÚÂ Á‡ÍÓÌË - Ò Ì‡Ò˙˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂÍÒÛ‡ÎÌËÚÂ ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ Ì‡ÔËÏÂ. œË ÓÏËÚÂ
ÔÓÓ˘ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜ËÂÚÓ ‰Ó‚Â‰Â ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‰Ó ÚˇıÌÓÚÓ
ÂÏ‡ÌˆËÔË‡ÌÂ ÓÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÌÓ Ë ‰Ó ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ ËÏ Ì‡‰
ÌÂ„Ó. √ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı ‚Â˜Â ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ÚÓ Â ‰Î˙ÊÌÓ ‰‡ „Ë
ÌÓÒË Ì‡ „˙·‡ ÒË, ÍÓÂÚÓ Ô˙Í Í‡‡ ·˙Î„‡ËÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚ˙ı‚‡Ú.
≈ÚÓ Á‡˘Ó Ì‡ËÒÚËÌ‡ Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÒÌÓ ‰‡ ÒË ÔÓ‰Ô‡ÎËÏ ˜Â‰ÊÂÚÓ, Í‡ÍÚÓ Í‡Á‚‡ ÔÂÏËÂ˙Ú. ÕÓ ÚÓÁË Ó„˙Ì ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â Ó‚Î‡‰ˇÌ Ò ÔÓÊ‡ÌËÍ‡ÒÍËˇ Ï‡ÍÛ˜. ÕÛÊÌ‡ Â ËÒÚËÌÒÍ‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Ó·‡˜Â ÌÂ Â ÔÓ ÒËÎËÚÂ Ë Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ·Ó„‡ÚË ‰˙Ê‡‚Ë. ƒÓË —‡ÍÓÁË ËÁÔ‡ÚË ·ÛÎ‰ÓÁÂË ‚ ˆË„‡ÌÒÍËÚÂ Î‡„ÂË, ‡ ¡ÂÎÛÒÍÓÌË Ó·ˇ‚Ë ÌÛÎÂ‚‡ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ
Í˙Ï ÓÏËÚÂ Ë Ò˙˘Ó ‡ÁÛ¯Ë „ÂÚ‡Ú‡ ËÏ.
≈ÚÓ Í‡Í ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ Ì‡‚ˇ ‚ ËÁÔËÚ‡ÌËÂ, Ò ÍÓÂÚÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËˇÚ ÂÎËÚ Ì‡‰‡ÎË ˘Â ÒÂ ÒÔ‡‚Ë. ¬ Ì‡È-‰Ó·Ëˇ ÒÎÛ˜‡È ÔÂÒÂÌÚ‡ Ì‡ ≈Î‚ËÒ œÂÒÎË ‰˙Î„Ó Ó˘Â ˘Â ·˙‰Â ‡ÍÚÛ‡ÎÌ‡.
—‡ÏÓ ‰ÂÚÓ ˆË„‡ÌÍ‡Ú‡ ‚Â˜Â ÌÂ ÔÎ‡˜Â ÔË ‡Ê‰‡ÌÂ, Á‡˘ÓÚÓ
‡Á˜ËÚ‡ ÔÓÂ‰ÌÓÚÓ È ˜Â‰Ó ‰‡ ı‡ÌË Ò˙Ò ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÒË
ÔÓÏÓ˘Ë ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ „˙Î‡ ‚ ‰ÓÏ‡.
ƒÛ„Ë ÚÂÍÒÚÓ‚Â ÓÚ ‡‚ÚÓ‡ Ì‡: www.ivoatanasov.info
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СЕСИЛ КАРАТАНЧЕВА:

България винаги
ще е в сърцето ми
Имаме изключителни таланти, но не можем да ги развиваме,
смята втората ни ракета в женския тенис

Интервю на
Марин МИЛАШКИ

 Сесил, като че ли отново излезе на световната
тенис сцена с победата над
Янкович?
- Не очаквах да се вдигне
толкова много шум, но тя все
пак е бивша №1 в света. Разбира се, всичко беше много
приятно. След това обаче умората се натрупа в мен, защото започнах още от първия
кръг на квалификациите, и
след Янкович силите ми изчезнаха. Бях и болна преди
това. Все пак в Париж изиграх пет мача. Като цяло съм
доволна от представянето си
на “Ролан Гарос”. Тази година беше и специална за мен,
защото се навършиха 10 години, откакто играх 1/4-финал
във втория за годината турнир от Големия шлем, и 11
години, откакто спечелих титлата при девойките там. Тогава имаше доста емоционални моменти за мен, сега също.
Както се казва, Париж ме
обича и аз обичам Париж.
 Влезе за трети път в
топ 100 на световната ранглиста.
- Да, това може би е рекорд. От една страна, е добре, от друга, зле, защото има
състезатели, които въобще не
излизат. Дано този път се
задържа по-дълго, но като
цяло влизането и излизането
от топ 100 е признак за непостоянство.
 “Ролан Гарос” обаче вече
е в историята и на дневен
ред е сезонът на трева.
Какви са очакванията от
него?
- В програмата ми има заложени 3 подгряващи турнира,
за
да
играя
на
“Уимбълдън”, който се смята
за връх в тениса.
 Там с Цветана Пиронкова ще играете на двойки...
- Да, с Цвети и друг път сме

‘

я карам да играе квалификации заради мен.
Смятам, че българите трябва да се радват. Малко или
много, но две българки ще играят на турнира с най-дълга
история в тениса. Там винаги
е много интересно, защото
тревната настилка е специфична и стават добри мачове.
Аз лично се надявам да играем добре и да зарадваме
българите с хубави емоции и
добри резултати. Най-важното е да съм здрава за “Уимбълдън”, който започва на 28
юни. В спорта най-тежко е, когато си контузен. Важно е да
се чувствам добре, за да давам най-доброто от себе си.
Ако съм здрава и съм във
форма, ще се влагам на 100%,
а какво ще стане, не мога да
гадая. Може да играя добре, а
и зле, но обичам тениса и затова продължавам да се боря,
пък каквото дойде.
 За България едни от
най-големите успехи в тениса са на тревна настилка,
въпреки че у нас нямаме
нито един тревен корт. Как
си обясняваш този факт?
- С това, че българите сме
изключително талантливи, което е наистина жалко, защото
ни се дават минимални условия и възможности за подготовка и др. И на всичкото това
българите успяват да изкарат
невероятни резултати. Ето,
тревен корт нямаме и не знам
дали някога ще се направи.
Лично аз се надявам. Това
обаче ще е доста добра мотивация за спортистите и главно
за Цвети Пиронкова.
 Какво ти донесе престоят в Казахстан?
- Когато от Казахстан дойдоха при мен, аз бях оставена
сама. В никакъв случай не
искам да се оплаквам и да се
оправдавам. Не искам и съчувствие. Но когато те се свързаха с мен в края на 2006 г., бях
без ранкинг точки и все още
бях наказана за допинга.
Даже имаше още година, докато ми изтече наказанието.

Êîéòî èñêà äîáðà ôèãóðà,
òðÿáâà äà ãëàäóâà è äà
ñïîðòóâà
играли на двойки. С нея се
познаваме и се разбираме
добре, което за двойките е
много важно. При тях трябва
да има добри отношения
между партньорите, да се разбират, за да върви играта.
Двете се опитахме да играем
на двойки още на “Ролан Гарос”, но обединеният ранкинг
не ни достигна. Искаше ми се
да играем и като дует, но няма
да можем да влезем директно в схемата и заради това
казах на Цвети да си потърси
друга партньорка. Не мога да

‘

Те просто дойдоха при мен и
ми казаха най-елементарното
- че вярват в мен и искат да
играя за тях. На този етап за
мен като човек, като професионалист това беше изключителна подкрепа. Аз малко или
много се хванах за нея като
удавник за сламка, защото тогава се чувствах на дъното. В
договора имаше и клауза за
финансово подпомагане. Няма
какво да си кривим душата, но
тенисът е спорт, който е изключително скъп. Трябват много пари, за да се пътува по

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

СЕСИЛ КАРАТАНЧЕВА е българска тенисистка, родена
на 8 август 1989 г. в София. Неин треньор е баща й
Радослав Каратанчев. Започва да играе тенис на 5
години. От 2008 до октомври 2014 г. се състезава за
Казахстан, но после пак се връща да играе за България.
Професионалната й кариера започва през 2003 г., а през
2004 г. става шампионка на “Ролан Гарос” при девойките. През 2005 г. отново в Париж достига 1/4-финал на
Откритото първенство на Франция вече при жените и
това е най-големият й успех досега. В края на същата
година Каратанчева е замесена в допинг скандал и
отнася наказание от 2 години (от 1.01.2006 до
31.12.2007 г.). Тази пролет втората ракета на България
отново нашумя, след като в първия кръг на основната
схема на Откритото първенство на Франция победи
бившата №1 в света Йелена Янкович (Сърб).
света и за престой. Хората
виждат в интернет само една
статистика, че всеки е изкарал милиони и си прибира
всичките пари, че прибира
всичко и не плаща нищо – сякаш няма харчове по такси за
участия, самолетни билети,
разходи за треньори и подготовка, за хранене. Сякаш
всичко е само една златна кокошка, но това далеч не е
така. Аз сама си поемам всички разходи. Плащам на треньори, за подготовки, за пътувания и т.н. И за да мога да
пътувам, от Казахстан ми предоставиха тази възможност.
Така че това беше решение,
което аз взех и което касаеше само мен и моето лично
развитие като тенисистка.
 Но на някои това не се
хареса?
- Много хора приеха това ми
решение доста лично и го
определиха като родоотстъпничество. Била съм предала
България и т.н. Но аз не мисля, че съм предала родината
си. Това просто не е така. Когато бях 14-годишна и се
състезавах за България, никой
не искаше да помага. Само аз
и Цвети Пиронкова, и то за
никакви пари, сме играли за
“Фед Къп”, и то доста добре.
Просто когато е трябвало, съм
играла и съм давала всичко.
Вече след това съдбата ми
трябваше да поеме по друг
път. С Казахстан имахме добро партньорство. Те ми помог-

наха, аз също. В момента те
развиват своята детско-юношеска школа, затова мисля, че
и двете страни получиха каквото искат.
 А защо не пожела да
продължиш договора си?
- Просто беше време да се
върна вкъщи. Винаги съм живяла в България и така ще си
остане. Семейството ми е от
България и аз винаги съм
била българка и такава ще си
остана. Така че тук няма някаква дилема.
 Коя е любимата ти настилка?
- Мисля, че червената. Аз
съм отраснала на нея и моята
игра най се напасва на червено. Играта ми е малко дефанзивна, повече обичам да
тичам и затова червената настилка ми допада. Все пак тя
е най-бавната от всички останали.
 Продължаваш ли да работиш само с баща си Радослав или има и други хора в
екипа ви?
- Баща ми винаги е голям
фактор за мен, но аз си водя
подготовката в ТК Левски и
там много ми помагат. Отговорник ми е Илия Кушев, който и в момента е държавен
шампион при мъжете. В момента баща ми е повече ментор, а с тренировките главно
се занимава Кушев.
 Труден ли беше пътят
към възраждането ти, защото всички виждат, че

отново крачиш уверено напред?
- Мисля, че съм се възродила много преди силния ми
резултат на “Ролан Гарос”.
Просто този път прогресът ми
най-много се забеляза заради победата над Йелена Янкович, която в момента е сред
първите 30 в ранглистата. Така
че хората се интересуват от
мен главно заради този мач.
Смятам, че откакто се върнах
след наказанието за допинг,
също имах добри резултати.
Нищо сензационно, но добри.
Всеки успех е щастие и ме
кара да се чувствам добре.
Дори хората и да не го забелязват, мен не ме притеснява.
Това ми е кариерата и аз се
наслаждавам. С Янкович просто беше страхотен мач, силна емоция. Имаше доста
българи по трибуните, които
викаха за мен. Даже имаше
оператори от БНТ, които дори
и докато снимаха, викаха отстрани и беше наистина невероятно. Дай Боже, да играя
още такива мачове и да има
българи, които да ме подкрепят. Но това беше само един
мач. Както се казва, “Една
птичка пролет не прави”, но
се надявам “Ролан Гарос” да
е добра основа за мен и занапред да мога да постигам
още по-добри резултати.
 Но конкуренцията е
много голяма.
- Да, и няма как да е различно, защото на всички турнири наградните фондове
постоянно растат, особено на
тези от Големия шлем. Но
това предполага и по-голяма
мотивация. Питат ме и за разликата преди 10 години и
сега, но няма как да правя
сравнения. Тогава още нямах
16 години и мислех, че всичко, което хвърчи, се яде, бях
на гребена на вълната, доста
смел тийнейджър във всяко
отношение. Имаше бързи успехи, слава и големи резултати. Имаше пари, хора - доста вредни неща. Те много
могат да те объркат, не само
мен, а всеки човек на такава
крехка възраст. Но сега вече
е друго. По-зряла съм, успехите ми са по-осъзнати, нивото е доста друго. Мачовете ми
протичат по различен начин,
подготовката, нагласата също.
Тогава не съм влагала много
мисъл в мачовете си и в конкуренцията.
 Между другото, показваш перфектна фигура. Колко е трудно тя да се поддържа?
- Спазвам си хранителен
режим. Единственото ми
престъпление е, че един път
в седмицата “Макдоналдс”
просто ме превзема. Тази табелка е убиваща за мен. Гледам да си я позволя само
веднъж седмично, защото
става лошо. Не ям и никакво
сладко. Гледам да стоя настрани от него, защото съм захарен маниак. Това е моята
слабост след хамбургерите.
Като цяло, който иска добра
фигура, трябва да гладува и
да спортува. Един живот, принесен в жертва на едно тяло.
Просто така излиза.
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Горска трапеза
трапеза
Горска

Рецепти на леля
Ваня ТОКАДЖИЕВА

МАРИНОВАНА
РИБА
За една порция са необходими 200 г риба. Пържи
се в гореща мазнина. Като
изстине, поставя се в
дълбок съд заедно с нарязана на парчета 1 кисела
краставичка. Отделно се
варят нарязани 10 г моркови, 1 глава лук, половин
дафинов лист, 4 зърна черен пипер, 10 г кервиз, сол
и 2 супени лъжици оцет.
Рибата се залива догоре с
изстиналата марината и се
държи на студено място
или в хладилник около 2 денонощия. Поднася се залята с олио.

ШАРАН С
ВИНЕН СОС
Нарязва се на порции
1 кг шаран. Сипват се в
тенджера 3 чаши вода и 1
чаша вино. Прибавят се 2
ситно нарязани глави лук,
4 скилидки чесън, половин връзка едро нарязан
магданоз, 2 моркова нарязани на филийки, 1 дафинов лист, 20 зърна чер
пипер и сол на вкус. Подправките се варят в
продължение на 30 минути. Прибавя се рибата и се
вари на тих огън 20 минути. Изважда се рибата, нарежда се в чинии, залива
се с прецедения сос, а
наоколо се нареждат
пържени хлебни филийки.

Снимки АВТОРЪТ И ЛИЧЕН АРХИВ

Ловни спомени
като въглени
ного е разказвано и
писано за лова в необятната Русия, а по
мое време - Съветски
съюз. Но ми се иска и аз да
разкажа няколко истории, които ще помня сигурно още
много...
Бях аспирант в академията на МВД. Престижна академия, за разлика от нашето недоносче, наречено “академия
на МВР”. Специалността, която изследвах, изучавах, анализирах и прочие, беше
свързана с управлението на
затворите. По тази причина
посетих много от местата за
лишаване от свобода.
При едно поредно обучение бях спечелил на викторина в заводите на град Тула пушка. Ловна пушка, 16-и калибър. Е, тя беше поводът и
причината да посетя някои от
онези места из Съветския
съюз, които ги има като огромни петна на картата - Сибир, тайгата и прочие.
Аз не съм запален ловец.
Не обичам много-много стрелбите, но винаги с интерес слушам и се стремя да запомня
онова, което се разказва и
споделя на пусията, край масата или около вечерния
огън.
И така, някъде се появил
вълк единак. Не унищожавал
всичко наред, а винаги от-

М

мъквал по някое младо еленче. Това някъде е там, където
основно има елени - Колима.
(Има такава руска песен: Колыма, Колыма, прекрасная
планета, двенадцать месяц
зима, остальное лето). Огромен район с малко свободни
жители, много затвори и заселнически колонии. Още
от времето на декабристите...
Но да се върнем на единака. Всеизвестно е какво е вълк
единак. Защо и как се е
превърнал в такъв? Е, правили са гонки, засади и прочие,
но всичко било напразно.
Този вълк винаги се измъквал
невредим. Кучетата, а и хората започнали да се боят от
него. Не че той нападал кучета и хора, но неговата неуловимост го превърнала в митология. Почти вампир. Но... Но
всяко нещо завършва по един
или друг начин. Тук завършекът бил такъв, че успели да проследят единака.
Обаче какво се оказало - този
единак не бил единак, а се
грижел за една вълчица. Сляпа вълчица, с откъснат от някой капан крак.
Как е завършила историята? Трябваше да се досетя, но
аз все още при този спомен
си мисля за човещината при
животните, която, за жалост,
при човеците вече я няма.
(Следва)

ПРОЗРЕНИЯ

МЮНХАУЗЕН Е ЖИВ

Не ми
се продава, бей!
Разберете! Не
ми се дава! Жената ми
вземете,
без пари
ще ви я
дам, ама
кучето
не давам!

Мюрето

Чудомир

ПОПАДЕНИЯ

Спиро Стойчев

Казано е: “Гемия без въже и авджия, който
не лъже - не може”, но втори като бай Илия
едва ли ще се намери. Така ловко омешва
истината и лъжата, че неусетно им разместваш местата.
Веднъж си изкарал в гората “коледарката”
(свиня за Коледа). Кротнал я под един дъб, а
той се оттеглил настрани зад една шубрачка.
Тя хрупала желъди, той пафкал цигара.
По едно време “грух-грух”... Глиган. Бабанка бил и право при свинката. Заухажвал я
пергишинът сякаш току-що се е отлъчила от
стадото му.
Тя каже “грух”, той каже “грух-грух”. Поми-

рисали се, поиграли. Любов.
А тя хитрушата, това и чакала. Завъртяла
задница и го подмамила към селото. Те напред, нашият човек след тях. Насам-натам и в
кочината. Притичал бай Илия, щракнал ключалката и затворил любовниците.
Започнал да храни глигана. Към Коледа
станал двеста и петдесет килограма. Него
заклал.
Мюрето запазил. Още пет-шест глигана му
подмамила...
Иван СВЕРНЯШКИ
от гр. Бяла, Русенско.

НАТУРА

Сватбуване
Николай
Хайтов

А какви елени бяха
тия, с какви рога! И
как се блъскаха тия
диванета един в друг
зарад опустелите кошути! Като се праснат,
като че дъбовете в
гората се прекършваха! Бият се, трошат се,
докато на поляната
остане само тоя, дето
е надвил, протегне
шия и започне да реве.
Ревне ли той - шумнат
сухи шумки в гората и
кошутите пристъпват
плахо-плахо. А еленът, опънал шията
си като струна, цепи
гората с бурията и
чака да се събере
целият харем, за да
избере от всички
най-красивата!...
Николай ХАЙТОВ
из „Дърво за огън”

Белоглавите гъски флиртуват отрано
Ново изследване показва, че младите белоглави гъсоци предпочитат здрави и яки “приятелки”,
които дават по-здраво и силно поколение. Младите
женски от своя страна си падат по красиво оперени мъжкари. Ранното флиртуване помага на белоглавите гъски да си изберат подходящ дълготраен,
дори доживотен партньор. Като повечето гъски, и
белоглавите, създават доживотни моногамни
връзки. Затова, като при повечето моногамни животни, е важно да си изберат подходящ партньор,
преди да “се ангажират”. Това е важно също защото поколението им се нуждае от грижите и на двамата родители. До две- или три-годишна възраст
младите само обикалят и опипват терена, и повечето едногодишни гъски създават временни пробни връзки с множество партньори от противоположния пол. След това “се установяват”. Изследователите от Университета в Упсала, Швеция, съобщават, че при завръщането в родната си колония
край източното крайбрежие в Готланд, Швеция,
младите белоглави гъски вече си имали определени предпочитания. Ранното флиртуване има редица предимства. Първо, по-старите гъски по-рядко
нападат младите, когато са на двойки. Второ, младите женски с по-възрастни партньори имат повече успехи в размножаването. Накрая, и двата пола,
рано намерили любовта на живота си, започват
по-рано да се размножават.
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ГРУПАТА ГАЗ ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ “СТТ-2015” ПЪЛНОПРИВОДНИЯ КАМИОН УРАЛ, СНАБДЕН С
НОВА КАБИНА. МОДЕЛЪТ СЕ КАЗВА УРАЛ NEXT И Е ИСТОРИЧЕСКИ
ЗА ЗАВОДА ОТ МИАС, ЧЕЛЯБИНСКА ОБЛАСТ, ЗАЩОТО МОДЕЛИТЕ
СЪС СТАРАТА КАБИНА СЕ ПРАВЯТ ОЩЕ ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ НА
МИНАЛИЯ ВЕК! СЕРИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА УРАЛ NEXT ЩЕ
ТРЪГНЕ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ТАЗИ ГОДИНА, А СТАРТЪТ
НА ПРОДАЖБИТЕ Е ПЛАНИРАН ЗА ЕСЕНТА В НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ, КАТО СА ИЗВЕСТНИ И ПЪРВИТЕ ЦЕНИ.
“ДОНОР” ЗА ТРИМЕСТНАТА КАБИНА НА НОВИЯ КАМИОН УРАЛ
NEXT Е ПО-МАЛКИЯТ МОДЕЛ “ГАЗЕЛЬ NEXT”, КАТО СЪЩИЯТ КАБИНЕН МОДУЛ ВЕЧЕ СЕ ИЗПОЛЗВА И ПРИ МОДЕЛА “ГАЗОН NEXT”.
НО ПРЕДНИЦАТА НА УРАЛ NEXT СИ Е НЕГОВА – С ОРИГИНАЛНА
СВЕТОТЕХНИКА И КАПАК НАД МОТОРА С КАЛНИЦИ, НАПРАВЕНИ
ОТ УДАРОУСТОЙЧИВА ПЛАСТМАСА. САМАТА КАБИНА Е НАПРАВЕНА ОТ ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА, ОСВЕН ТОВА В НЕЯ, ЗАРАДИ ПОВИСОКИТЕ НАТОВАРВАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОФРОУД ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ВЪЗМОЖНО ПРЕОБРЪЩАНЕ, СА УСИЛЕНИ ПОДЪТ И
ЗАДНАТА СТЕНА.

И

Интериорът на новата кабина е
почти идентичен на този на „газелата“ и има само няколко разлики в
дребни детайли. Така например шофьорската седалка, производство на
немската фирма Grammer, е снабдена с пневматично окачване още в
базовото изпълнение, а на централната конзола са монтирани клавишите на круз-контрола, на управлението на раздатъчната предавателна
кутия, за напомпване или изпускане
на гумите, както и за блокировките
на междуосевия и междуколесни диференциали.
В базовата комплектация влизат
още електропакет на стъклата, централно заключване, огледала с електроподгряване, подгреваеми горивни

филтри и горивозаборници.
Заедно с новата си кабина Урал
Next е получил и сериозно модернизирано шаси. То позволява увеличена товароподемност заради усилената рама и доработената трансмисия.
Машината е оборудвана с вносни кормилен механизъм и пневматична спирачна система.
Под капака е разположен ярославският редови 6-цилиндров турбодизел от новото семейство ЯМЗ-536.
Двигателят има ходов обем 6,6 л и
развива максимална мощност в три
нива - 240, 285 или 312 к.с., в зависимост от изпълнението. Дизелът се
куплира с руска петстепенна механична ярославска кутия ЯМЗ или с 9степенна механична предавателна
кутия на немската фирма ZF.
За борбата с безпътицата се използва задвижване на всичките колела, понижена предавка в раздатката, система за регулиране налягането на гумите и блокировки на междуосевия и мостовите диференциали.
Още от старта ще се предлагат
варианти с три оси и с колесна формула 4х4. Освен единичната триместна кабина ще се предлага още двуредна, седемместна, а по-нататък на
нейна основа може да дойде и вариант със спални места.
Най-скъпият вариант – с бордова
платформа и товарен кран-манипулатор ще струва пет милиона рубли (160
639,63 български лева). Точните цени
за цялата нова моделна гама Урал
Next заводът обещава да пусне малко преди старта на продажбите. Но
вече са ясни цените на машините,
показани на изложението – самосвалът с тристранно разтоварване и
обем на легена от 11 кубически метра е оценен на 3 370 000 рубли (108
271,11 лева), а цената на бензиновоза с 11-кубиковата цистерна е 3 656
000 рубли (117 459,70 лева). Пътническият вариант с 20 места струва 3
915 000 рубли (125 780,83 лева) и
заради това, че е пригоден с помощта на допълнителен газов балон за
работа както на дизелово гориво,
така и на сгъстен природен газ. Такава метан-дизелова горивна система
икономисва до 40% от разходите за
гориво и заедно със стандартния 300литров горивен резервоар осигурява
автономност на хода на камиона с
едно зареждане от цели 1500 км.

Отравяне с изгорели автомобилни
газове - какво да се прави?

Ч

Чакате си в задръстване и
изведнъж ви става лошо на
вас или на някой от пътниците
в колата. Каква е причината?
Много често виновни за това
са изгорелите газове от ауспусите на автомобилите пред
вашия, навлизащи в купето на
колата. По време на шофьорските курсове би трябвало, но
едва ли се прави навсякъде,
да се обясняват елементарни
правила за първа медицинска
помощ. Но дори и преминал
подобно обучение, курсистът
едва ли в реалния си шофьор-

ски живот ще си спомни какво
да прави и бързо да реагира
на опасното положение. Все
пак – какво трябва да правим,
ако ни се случи подобно отравяне в колата?
Димните газове съдържат
въглероден окис и въглероден
двуокис. Това са газове без
цвят, вкус и миризма. Въглеродният окис гори със син
пламък, при което се отделят
СО2 и топлина. Газът се натрупва в сериозни количества
в задръстванията, излизайки
от ауспусите на работещите

на празен ход автомобили.
Особено опасна е ситуацията
при коли с нехерметически
багажник и тези, които имат
нарушени уплътнители на вратите и багажника. В рискова
зона са пътниците, заседнали
в задръстванията с отворени
стъкла на колите си.
При вдишване на въздух с
натрупан въглероден окис последният, заедно с хемоглобина в кръвта, формира в кръвоносните съдове карбоксиден
хемоглобин. Всъщност този
преобразуван хемоглобин
вече не изпълнява основната
си задача – да транспортира
към тъканите и мозъка кислород. Резултатът е нарушаване
на обменните процеси и
вследствие от това различни
разстройства на организма.
Какви са симптомите на
отравянето?
Въздействието на опасния
газ върви незабележимо и човек не може веднага да разбере какво му става. Признаците на отравянето са главоболие, суха кашлица, влошаване на общото самочувствие,
гадене, повръщане, разклатена походка, неадекватно поведение. Сънят е последният
стадий на отравянето и тогава
самостоятелното спасяване е
невъзможно. Ако човек е загубил съзнание, смъртта може да
настъпи до половин час!
При дълго вдишване на
газа са възможни хипоксия

на главния мозък и други неврологични нарушения. Хората не могат да говорят, не
могат да приемат правилно
околната среда, възможен е
и паралич. След силно подобно отравяне има опасност
човек да остане и умствено
непълноценен. Различните
хора са различно възприемчиви към това отравяне. Това
зависи от теглото на човека,
разстоянието и времето на
вдишване, от възприемчивостта към карбоксията. Децата са подложени в по-голяма степен на този риск.
Първа помощ, ако се случи
отравянето – първо трябва да
се успокоите и да действате
бързо. Трябва да се изнесе
пострадалия от обгазената
зона, да му се осигури достъп
на свеж и чист въздух, да му

се разтегне яката. Незабавно
се вика Бърза помощ и докато
я чакате, направете студен воден компрес на гърдите и челото. Ако човекът е в съзнание, се препоръчва да пийне
вода или чай, ако има. Започнете и реанимиращи действия
– разтриване на тялото с енергични движения.
При силно отравяне, когато човекът е вече в безсъзнание, кожата му е зачервена,
зениците разширени, дишането забързано, първата помощ
е в това да му се даде да помирише амоняк, ако го има.
Ако пък вече отсъства и дишане, се налага незабавно изкуствена вентилация на белите
дробове, а ако няма и пулс, то
трябва да се направи сърдечен масаж. Страшно и трудно,
но необходимо...
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Ден на бащата
се чества и у нас
Забавна програма организират от Столичната библиотека,
в Националния исторически музей входът ще е преференциален

Б

България е сред 50-те
страни по света, където всяка трета неделя на юни се
отбелязва Ден на бащата.
Оригинална програма по
случай празника организира Столичната библиотека
и фондация “Лале”. Известни български творци ще
четат, пеят и рисуват с децата пред паметника на
Славейкови от 11 ч. днес,
20 юни, и до 14,30 ч. в Детско-юношеския отдел. Забавления и подаръци за децата
ще има във филиал “Сердика” между 9,30 и 14 ч. Родители ще четат приказки от
11,30 ч. във филиал “Люлин”.
Във филиал “Студентски” от
11 до 15 ч. ще се проведе
конкурс за рисунка “Ние двамата с татко” и среща с дет-

ски автори и студенти от Художествената академия, с
които децата ще творят. Ще
бъдат раздавани безплатни

едногодишни читателски
карти за всички деца и
бащи, участвали в празника.
По случай Деня на баща-

та Националният исторически музей обявява преференциален вход на 21 юни, неделя. Децата ще влизат свободно, а придружителите им
- бащи, дядовци, по-големи
братя и др. - с входна такса
от 1 лв. Посетителите ще
имат възможността да разгледат основната експозиция
на музея, изложбата “Децата
и народното приложно изкуство” с уникални експонати,
изработени от възпитаниците на школите по етнография
и дърворезба към Националния дворец на децата, както
и произведенията на учениците от Професионалната
гимназия по каменообработване в с. Кунино, Врачанско.
В Детския образователен
център ще се провеждат различни игри и занимания, в
които децата и татковците ще
могат да се включват заедно.

Звезди и радиоводещи боядисват
пешеходни пътеки във Варна
Някои от любимите музикални
звезди на България, водещите на
БГ Радио и партньорите на медията
ще участват през юни и юли в
инициативата за освежаване на
пешеходни пътеки във Варна и
Бургас. Слушателите вече се
включиха виртуално в акцията с
конкретни идеи за това кои “зебри”
в двата морски града имат нужда
от пребоядисване.
Мястото, часът и звездните гости
на събитието във Варна са ясни: на
23 юни, от 11 ч., Симо Колев, Мария
Илиева, Атанас Колев, Славин

Славчев, Ангел Ковачев и представители от БГ Радио, както и зам.кметът на морската столица Пейчо
Пейчев ще се включат в “Дайте път
на зебрата” с четка и боя на бул.
“Приморски”, непосредствено до
пресечката с ул. “Македония”, до
входа на Летен театър. Съвсем
скоро ще бъде определена датата и
мястото на кампанията в Бургас.
Специална пътна табела със знака
на кампанията ще привлича
вниманието на шофьорите,
преминаващи през кръстовището

Бургазлийка ни
представя на
световен конкурс
Красивата бургазлийка Детелина Бакалова
е сред 15-те претендентки за титлата “Mrs Planet
2015”. Престижното събитие ще се проведе днес,
събота, в “Грийн лайф” - Созопол. Жителите и
гостите на града
цяла седмица имаха възможност да
видят отблизо найкрасивите омъжени дами.
Бургаската красавица е известна
бизнес дама. Тя е
управител на агенцията за недвижими имоти “А1”. Омъжена е, майка на
две деца. Зад
гърба си има редица изяви на модДетелина
ния подиум, както
Бакалова
и участие в “Мис
България”.
Детелина Бакалова с трепет очаква финалната вечер, когато смята да омае жури и публика с невероятна рокля на друга доказана бургазлийка - дизайнерката Мария Диомова.
Всяка от участничките в конкурса “Mrs Planet
2015” ще демонстрира освен много чар и красота и своя талант. Детелина Бакалова ще се
представи с артистичен танц.

Отменят концерта на Здравко Чолич
Поради недостатъчен интерес към гостуването на Здравко Чолич у нас
събитието, организирано от Loud Concerts, се отменя. Легендарният
изпълнител от бивша Югославия трябваше да има за първи път самостоятелен концерт в София на 5 декември, в зала “Арена Армеец”. Истинските
фенове на Чола, които вече са се сдобили с билети, ще имат възможност
да ги върнат и да получат обратно паричната им себестойност. Това ще се
случва от 1 юли до 1 септември на касите на Eventim, от които са закупени.

РЕАГИРАЩИЯТ
РЕАГИРАЩИЯТ НА
НА ЕМОЦИИ
ЕМОЦИИ
РОБОТ
РОБОТ ИЗЛИЗА
ИЗЛИЗА НА
НА ПАЗАРА
ПАЗАРА
Засичащият емоции робот Pepper на компанията SoftBank ще може да се закупи в Япония от
днес за около 9040 долара, пише TheNextWeb.
Цената включва търговската надценка, както и
3-годишна гаранция и сервизен план. Първоначално фирмата ще произведе само 1000 хуманоидни машини. Представеният за първи път миналия юни робот е способен да реагира на емоции
като радост, тъга или гняв и да забавлява хората
с песни и танци. Pepper ще излезе на пазара
заедно с около 200 софтуерни приложения, като
някои от тях ще се отключват, когато собствениците му прекарат определен период от време с
него. SoftBank разработва и други програми за
Pepper и планира корпоративен модел, за който
ще обяви повече подробности през юли.
20 робота вече са поръчани от Nestle, за да
продават кафе в търговската верига на фирмата
в Япония. Швейцарската компания възнамерява
да “назначи” Pepper в 1000 магазина до края на
годината. Машината, която вече беше тествана,
е висока 121 см и тежи 28 кг, може да разпознава настроения, изражения на лицето и жестове
и дори да разграничава емоции.
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Прозрение:
Действителността е реалност,
породена от липсата на алкохол!

20. 06. 2015
ЙОРДАНКА БЕЛЕВА, поетеса
ЛИЛИ ГЕОРГИЕВА,
учредителка на клуба
„Приятели на ДУМА” в Пазарджик
МИРОСЛАВ КОСЕВ, актьор
МЕГЛЕНА КАРАЛАМБОВА,
актриса
21. 06. 2015
БОЙКО ВАТЕВ, галерист, политик
Акад. БОРИС ТЕНЧОВ,
учен-биофизик
НЕЛИ КУЦКОВА, съдия
ПАНЧО ЦАНКОВ, режисьор
Проф. ТОДОР АБАЗОВ, писател,
публицист, литературен критик

ÖÚÐÊÎÂÅÍ
ÊÀËÅÍÄÀÐ

20
Преп. Наум Охридски. Свещеномъченик Методий, еп. Патарски
Преп. Наум Охридски бил най-младият от учениците на светите братя
Кирил и Методий. В Девол, Македония,
наставлявал в Христовата вяра, там се
подвизавал и починал в 910 г. Мощите
му са източник на изцеления.

21
† Трета Неделя след Петдесетница.
Мъченик Юлиан Тарсийски. Преп. Юлий
презвитер и Юлиан дякон
Св. Юлиан, син на сенатор езичник
и майка християнка, се родил в киликийския град Аназарв. Бил подложен
на страшни мъчения заради вярата си.
Сложили го в чувал, пълен с пясък и с
разни отровни влечуги, и го хвърлили в
морето. След няколко дни умряла в
страдания и неговата благочестива
майка. И двамата получили венеца на
победата от Христа Бога.

ÑÓÅÒÀ
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В превод от санскрит “йога” означава съюз, единение, сливане. Тези
думи изключително добре характеризират основната цел на това
учение, познато на хората над
5000 години. Най-важната му цел е
постигане на единството и хармонията на физическото и психическото
състояние на човека. Според последователите на йога тя помага да се
балансират умът, тялото и духът.
Ако пък равновесието на тези три
елемента е нарушено, се стига до
болести. От друга страна, както
твърдят привържениците на това
учение, именно йога помага на
хората да преборят стреса, различните неразположения и дори стареенето, като стяга фигурата, засилва
еластичността на мускулатурата и
връща радостта от живота.
Колкото и да са скептични някои,
факт е, че свидетелства за заниманията
с йога се срещат не само в археологическите разкопки в Индия, но и на места, където се намирали древните цивилизации на Латинска Америка. Често хората грешат, предполагайки, че йога е
религия. Всъщност учението е съвкупност от философия и упражнения за тя-

Õàðìîíèÿ íà äóõà,
òÿëîòî è óìà,
или éîãà êàòî ôèëîñîôèÿ
Всички упражнения се правят постепенно и естествено,
за да не си причинят хората каквито и да било неудобства

лото, които помагат на човека за духовната и физиологичната самореализация.
В йога липсват резките движения.
Всички упражнения се правят постепенно и естествено, за да не се причиняват каквито и да било неудобства на
торса, ръцете, краката и врата. Стъпка
по стъпка се постига такова натоварване, на каквото човек е готов в момента.

С помощта на многобройни изследвания експерти стигат до категоричния
извод: йога подобрява настроението и
намалява тревожността. Твърди се, че
много болести са причинени от неправилното дишане и може да бъдат победени с помощта на специална техника,
наричана пранаяма. Ако в продължение
на няколко години въздухът се вдишва
само през лявата ноздра, се стига до
астма, твърдят познавачи. А лечението
на този проблем, според йогийската техника за дишане, е възможно благодарение на дясната ноздра.
Упражненията за релакс, включи-

НДК отваря врати за древното учение
йога, който се
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лгия
най-дъ
На
света.
по
и
държав
170
над
в
почита
дворец на културалукълбо oт 9 ч. сутринта до късно вечерта Националният и, представители
учител
брите
Най-до
.
учение
та ще отвори врати за древното
ще демонстрират
на известни школи по класическа йога от цяла България
яват или
упражн
се
да
могат
ще
ите
желаещ
където
3,
зала
в
ки
практи
по
лекции
т
изнася
ще
ци
практи
Учениават.
наблюд
и
просто да слушат
холиси
авена
предст
бъде
Ще
йога.
на
стта
различни теми, засягащи същно
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тичната наука за здравето аюрведа, йога за деца и йога
ята на
Във фоайето пред залите ще има щандове, предлагащи издани
и др.
Индия
за
пакети
чески
туристи
ри,
сувени
дребни
различните школи,
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ще
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На терасата пред фоайето участн
посещават
храна. Входът е свободен и всички желаещи ще могат да ажа на
различните събития през целия ден. Проявата е под патрон в България.
Н.Пр. Раджеш Кумар Сачдева, посланик на Република Индия
400-те постелки
Закриването ще се състои в 19 ч. в зала 3 на НДК, където
Празникът ще
за йога практики ще бъдат заменени с 1000 зрителски стола.
еската танцьорка
класич
на
е
авлени
предст
цовото
лно-тан
музика
с
и
завърш
специално
на катхак Свати Тивари и музиканти, които идват от Индиянамери на
заради събитието. Допълнителна информация може да се
https://www.facebook.com/idayofyogabulgaria.

телно и медитацията, позволяват да се
подобри работата на сърдечно-съдовата и нервната система, храносмилателния тракт, както и на дихателните
органи.
На онези, които искат да подобрят
външния си вид, се препоръчват заниманията с хатха йога - едно от началните стъпала в практиката на това учение, допринасящо и за по-приятната
визия. Също така тези занимания развиват концентрацията и тренират ума.
Любопитно е още, че в американската армия вместо обичайните сутрешни физически упражнения за здраве
войниците се отдават на йога. В някои
страни тя се използва при подготовката на подводничари, космонавти, спасители и разузнавачи.
Йогите са способни да задържат

дишането си доста дълго - от половин
до един час. А начинаещите гмуркачи,
които се потапят в морето или океана
без акваланг, след една седмица усилени тренировки успяват да издържат
до 3 минути без въздух.
Едно от най-големите списания за
йога, издавано в САЩ, публикува данни, според които само в Страната на
неограничените възможности това
древно учение наброява близо 15,8 млн.
последователи. А на територията на Великобритания те са около 460 хил.
души. В цял свят са създадени над хиляда обществени организации, посветени на популяризирането на йога.
Увличайки се по упражненията,
мнозина ги практикуват всекидневно.
Но самите индуси смятат подобен плам
за излишен, като твърдят, че толкова
чести занимания са необходими само
на болните хора, защото допринасят за
ускоряването на оздравителните процеси. Но пък от друга страна всички
хора в определена степен имат проблеми със здравето, затова интензивната йога също има право на съществуване. А универсалният характер на учението позволява то да се практикува
фактически от всеки човек. И няма ограничения нито по пол, нито по възраст,
не се изисква и наличие на специални
стаи или зали.
Йога наистина се свежда до единението на тялото и ума, на мисълта и
действието, на ограничението и удовлетворението. Учението е въплъщение на
хармонията между човека и природата
и само по себе си е холистичен подход
към здравето и благоденствието.
Страницата подготви Альона НЕЙКОВА
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нес времето ще се задържи хладно.
Облачността ще се увеличи. На много
места ще превали и прегърми. Вятърът
ще е умерен. Максималните температури ще са между 23-28 градуса. Атмосферното
налягане ще бъде по-ниско от средното. Над
планините ще е облачно. Около и след обяд ще
има краткотрайни превалявания и гръмотевици.
Температурата на 1200 м ще е около 16, на 2000
м около 11-12 градуса. По Черноморието ще е
облачно. Ще има слаби превалявания. Вятърът
ще е слаб. Максималните температури ще са
23-26 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала. Температурата на морската вода е
21-23 градуса.

Изгледи за

21

22

максимални

максимални

22°/24°

24°/26°

В неделя времето ще бъде неустойчиво, с
кратки превалявания. От понеделник ще започне стабилизиране. Температурите ще се повишат до около 20 до 26 градуса.

28
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ПЕЧАТ:

София, жк. "Дружба" 1, ул. "Илия Бешков" 3А

06.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò
¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚ /Ô/
07.20 ÃËÎËÓÌ Ë ‰‚Â
ÛÒÏË‚ÍË ‰ÂÚÒÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
08.50 ÃˇÒÚÓÚÓ ¡√
09.00 —‡Î‡‰ËÌ ‡ÌËÏ. ÙËÎÏ
09.30 “ËÏ‡Ú‡ ‰ÂÚÂÍÚË‚Ë ‚ Ú‡ÈÌ‡Ú‡ Ì‡ ŒÒÚÓ‚‡ Ì‡ ÔËÁ‡ˆËÚÂ ‰ÂÚÒÍË Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
/ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ,
2007„./, ÂÊËÒ¸Ó ‘ÎÓË‡Ì ¡‡ÍÒÏ‡ÈÂ, ‚ ÓÎËÚÂ:
◊‡ÌÒÂÎ˙ ÃËÎ˙, ‡ÏÂ˙Ì
ÃÓÌÂ„˙Ì, ÕËÍ œ‡ÈÒ Ë ‰.
11.00 ŒÚ·ÎËÁÓ Ò ÃË‡ –‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ŒÔÂ‡ÚË‚Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ìŒÍÓÎÌ‡ ÒÂ‰‡î - ƒËÏËÚÓ‚„‡‰
12.45 ¡‡Á‰Ë
13.30 »‰Â Ì‡¯ÂÌÒÍ‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡
œÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÙÓÎÍÎÓ
14.35 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.35 —ËÓÏ‡¯ÍÓ ÎˇÚÓ /90„. ÓÚ
ÓÊ‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ √ÂÓ„Ë œ‡ˆ‡ÎÂ‚/ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /
¡˙Î„‡Ëˇ, 1973„./, ÂÊËÒ¸Ó ÃËÎÂÌ ÕËÍÓÎÓ‚, ‚
ÓÎËÚÂ: √ÂÓ„Ë œ‡ˆ‡ÎÂ‚,
»‚‡Ì ÓÌ‰Ó‚, “‡ÚˇÌ‡ ÀÓÎÓ‚‡, »ˆı‡Í ‘ËÌˆË Ë ‰.
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 /Ô/
19.00 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
19.45 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡!
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 ÿÓÛÚÓ Ì‡ ‡Ì‡Î‡ –‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
21.45 √ÂÌÂ‡Î˙Ú Ì‡ ·‡Ì‰ËÚËÚÂ
‰‚ÛÒÂËÂÌ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /
»Ú‡ÎËˇ, 2012„./, 1 ˜‡ÒÚ
23.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.45 ’ËÎ‰‡ ‡Á‡ÒˇÌ: ìJazz & meî
ÏÛÁËÍ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
00.25 —‚ÂÚÓ‚Ì‡ ÎË„‡ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ: ¿ÊÂÌÚËÌ‡ - ¡˙Î„‡Ëˇ/Ï˙ÊÂ/ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ ¿ÊÂÌÚËÌ‡
02.30 ƒÌÂÒ Ì‡ Ë„ËÚÂ ‚ ¡‡ÍÛ
Ó·ÁÓÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

06.30 ì¿„ÓÙÓÛÏî
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ìƒË‚‡Ú‡
ÏÛı‡î /Ô./ - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡
ÂÍÒÚÂÏÌË ÒÔÓÚÓ‚Â
07.30 ìÃˇÒÚÓÚÓ BGî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ Í‡ÏÔ‡ÌËˇ Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÛËÁÏ‡
08.00 ì“‡ÁË Ò˙·ÓÚ‡î - ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò Ã‡Ë‡Ì‡
¬ÂÍËÎÒÍ‡, ΔÂÌË Ã‡˜Â‚‡
Ë ƒË‡Ì‡ À˛·ÂÌÓ‚‡
11.00 ìCool Tî - Î‡ÈÙÒÚ‡ÈÎ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘‡ œÂÚˇ
ƒËÍÓ‚‡
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì¿Î‡ÏËÌÛÚ: ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.00 ì√‡‰ÒÍ‡ ÊÂ„‡î - ÂÍ¯˙Ì,
—¿Ÿ, 1984„.
15.00 ìÃ‡Ï‡Î‡‰î - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘Ë –‡‰ÓÒÚ ƒ‡„‡ÌÓ‚‡ Ë
ƒËÏËÚ˙ œ‡‚ÎÓ‚
16.30 ìœÂ‰‡È Ì‡Ú‡Ú˙Íî /Ô./ ÒÓˆË‡ÎÂÌ ÔÓÂÍÚ Ò ‚Ó‰Â˘
Õ‡Ú‡ÎËˇ —ËÏÂÓÌÓ‚‡
18.30 ì¡ËÌ„Ó ÏËÎËÓÌËî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡ ÎÓÚ‡Ëˇ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.30 bTV –ÂÔÓÚÂËÚÂ - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍË
‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ë ÙËÎÏË
20.00 ì¿Á, ¯ÔËÓÌËÌ˙Úî - ÂÍ¯˙Ì,
—¿Ÿ, 2002„., ÂÊËÒ¸Ó:
¡ÂÚË “ÓÏ‡Ò, ‚ ÓÎËÚÂ: ≈‰Ë
Ã˙ÙË, ŒÛÂÌ ”ËÎÒ˙Ì,
Ã‡ÎÍ˙ÎÏ Ã‡Í‰‡ÛÂÎ, ‘‡ÏÍÂ ﬂÌÒÂÌ, √‡Ë ÓÛÎ
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ
23.00 ì ÛÌ„-ÙÛ ÚÛÔ‡ÎÍËî - ÍÓÏÂ‰Ë, ËÚ‡È, ’ÓÌ„ ÓÌ„,
2004„., ÂÊËÒ¸Ó: —ÚË‚˙Ì
◊ÓÛ, ”ÂÎÒ˙Ì ◊ËÌ
01.00 ìŒÚÏ˙ÒÚËÚÂÎËÚÂî - ÂÍ¯˙Ì,
—¿Ÿ, 1998„., ÂÊËÒ¸Ó:
ƒÊÂ˙Ï‡ˇ —. ◊Â˜ËÍ, ‚
ÓÎËÚÂ: –‡ÎÙ ‘‡ÈÌÒ,
ƒÊÓÌ ”Û‰, ≈‰Ë »Á‡‰, ÿÓÌ
ÓÌ˙Ë, ”Ï‡ “˙Ï‡Ì, ƒÊËÏ
¡ÓÛ‰·ÂÌÚ
02.40 ì¿Î‡ÏËÌÛÚ: ÕÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂî /Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ

06.30 ì¬ËÓÎÂÚ‡î ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ
07.30 ì—˙·Û‰Ë ÒÂ...î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Õ“¬
10.00 ìÕ‡ Ò‚ÂÚÎÓî Ò À˛·‡ ÛÎÂÁË˜
11.00 ì—˙‰Â·ÂÌ ÒÔÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬
12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡
12.30 “ÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ÕÓ‚‡: –‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ
13.00 ì—ÔÂ˜ÂÎË ÒÂ˘‡ Ò “‡‰
’‡ÏËÎÚ˙Ìî - Ò Û˜. Ì‡ ÂÈÚ
¡ÓÒÛ˙Ú, “ÓÙ˙ √ÂÈÒ,
ƒÊÓ¯ ƒ˛‡ÏÂÎ, ÕÂÈÚ˙Ì
ÀÂÈÌ, √‡Ë ÓÛÎ, ≈ÈÏË
—Ï‡Ú Ë ‰.
15.00 ì ÓÏ·ËÌ‡î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
Õ“¬
18.00 ìÕË˜Ëˇ ÁÂÏˇî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÕÓ‚‡ ÚÂÎÂ‚ËÁËˇ
19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.30 Õ¿÷»ŒÕ¿ÀÕ¿ ÀŒ“¿–»ﬂ
20.00 ì¬˙Á‰Û¯ÂÌ ÍÓÌ‚ÓÈî - Ò Û˜.
Ì‡ ÕËÍ˙Î˙Ò ÂÈ‰Ê, ƒÊÓÌ
˛Ò‡Í, ƒÊÓÌ Ã‡ÎÍÓ‚Ë˜,
¬ËÌ„ –ÂÈÏÒ, ÕËÍ ◊ËÌÎ˙Ì‰,
—ÚË‚ ¡Û¯ÂÏË, ÓÎÏ ÃËÈÌË Ë ‰.
22.20 ì ÓÌ‡Ì ¬‡‚‡ËÌ‡î (ÔÂÏËÂ‡) - ƒÊÂÈÒ˙Ì ÃÓÏÓ‡,
—ÚË‚˙Ì À‡Ì„, –ÓÌ œ˙ÎÏ‡Ì,
ƒË‡Ì‡ À˛·ÂÌÓ‚‡ Ë ‰.
00.30 ì—ÔÂ˜ÂÎË ÒÂ˘‡ Ò “‡‰
’‡ÏËÎÚ˙Ìî - Ò Û˜. Ì‡ ÂÈÚ
¡ÓÒÛ˙Ú, “ÓÙ˙ √ÂÈÒ,
ƒÊÓ¯ ƒ˛‡ÏÂÎ, ÕÂÈÚ˙Ì
ÀÂÈÌ, √‡Ë ÓÛÎ, ≈ÈÏË
—Ï‡Ú Ë ‰.
02.20 ì¬˙Á‰Û¯ÂÌ ÍÓÌ‚ÓÈî - Ò Û˜.
Ì‡ ÕËÍ˙Î˙Ò ÂÈ‰Ê, ƒÊÓÌ
˛Ò‡Í, ƒÊÓÌ Ã‡ÎÍÓ‚Ë˜,
¬ËÌ„ –ÂÈÏÒ, ÕËÍ ◊ËÌÎ˙Ì‰,
—ÚË‚ ¡Û¯ÂÏË, ÓÎÏ ÃËÈÌË Ë ‰. /Ô/
04.20 ì ÓÌ‡Ì ¬‡‚‡ËÌ‡î - Ò Û˜.
Ì‡ ƒÊÂÈÒ˙Ì ÃÓÏÓ‡,
—ÚË‚˙Ì À‡Ì„, –ÓÌ œ˙ÎÏ‡Ì,
ƒË‡Ì‡ À˛·ÂÌÓ‚‡ Ë ‰. /Ô/

Œ¬≈Õ
ƒÌÂÒ Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ËÁ·ˇ„‚‡ÚÂ Ó·˘Û‚‡ÌÂÚÓ ÒË Ò ıÓ‡, Ò
ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÔÓ‰ÂÎˇÚÂ Â‰Ì‡Í‚Ë
‡Á·Ë‡ÌËˇ.

–¿
¡˙‰ÂÚÂ ÔÓÁÓÎË‚Ë Ë ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ÈÚÂ ‰‡ ‚Ë
‚˙‚ÂÊ‰‡Ú ‚ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËˇ Ë Á‡·ÎÛ‰Ë, ‚Ó‰Â˘Ë ‚Ë Í˙Ï „Â¯ÌË Â¯ÂÌËˇ.

¬≈«Õ»
—‚˙¯ÂÚÂ ÔÎ‡ÌË‡ÌÓÚÓ Á‡ ‰ÂÌˇ,
·ÂÁ ËÁÎË¯ÌÓ ÒÛÂÚÂÌÂ Ë ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ËÁ·ˇ„‚‡ÈÚÂ ¯ÛÏÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡.

Œ«»–Œ√
ƒÌÂÒ ÍÓÌÚÓÎË‡ÈÚÂ ÏËÒÎËÚÂ ÒË
Ë Ò˙ÁÌ‡ÚÂÎÌÓ ÒÂ
ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÈÚÂ
ÓÚ Ú‡ÍË‚‡, ÍÓËÚÓ ˘Â ‚Ë Ì‡ÚÓ‚‡‚‡Ú.

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

“≈À≈÷
Õ‡Ô‡‚ÂÚÂ ÌÂ˘Ó
ÔÓ‚Â˜Â Á‡ ÒÂ·Â
ÒË Ë ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ë, Á‡˘ÓÚÓ
‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ‰Ûı‡ ‚Ë Ò‡ ‚‡ÊÌË.

À⁄¬
ƒÌÂÒ ÌÂ ÒÂ ÒÛÂÚÂÚÂ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ ‚ÂÏÂÚÓ ÒË
ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ Á‡
ÎË˜ÌËÚÂ Ë Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ
‚Ë ÌÛÊ‰Ë.

— Œ–œ»ŒÕ
¬ÂÌË Ì‡ ÒÂ·Â
ÒË, ‰ÌÂÒ ÒÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡ÈÚÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚ Ò˙·ËÚËˇÚ‡, ËÁ‚ÎË˜‡ÈÍË ÔÓ‚Â˜Â ÔÓÎÁ‡ Á‡ ÒÂ·Â ÒË.

¬ŒƒŒÀ≈…
ƒÌÂÒ ‚ÁÂÏÂÚÂ
ÏÂÍË, Í‡ÚÓ ÌÂ
ÒÂ ‰Ó‚Âˇ‚‡ÚÂ, ‡
ËÁˇÒÌˇ‚‡ÚÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ÒË. ÕÂ ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÈÚÂ ‚‡ÊÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË.

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

¡À»«Õ¿÷»
ÕÂÍ‡ ‰ÌÂÒ Â¯ÂÌËÂÚÓ ‚Ë ÔÓ
‚˙ÔÓÒË, Í‡Ò‡Â˘Ë Ë ‰Û„Ë ıÓ‡,
·˙‰Â ‰Ó·Â ÔÂÏËÒÎÂÌÓ Ë
ÔÓ‰ÌÂÒÂÌÓ.

ƒ≈¬¿
ƒÌÂÒ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÏËÒÎÂÚÂ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ, Í‡ÚÓ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ÚÂ ÒÍÓÏÌÓÒÚ Ë ÌÂ ÔÓÍ‡Á‚‡ÈÚÂ
ÔÂ‚˙ÁıÓ‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÒË.

—“–≈À≈÷
¿ÍÓ Úˇ·‚‡ ‰‡
‚ÁÂÏÂÚÂ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ ‚‡ÊÂÌ
‚˙ÔÓÒ, ÓÒË„ÛÂÚÂ ÒË ÔÓ‚Â˜Â ‚ÂÏÂ Ë ‚
ÌËÍ‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÌÂ ·˙Á‡ÈÚÂ.

–»¡»
œÓÚËÒÌÂÚÂ ÊÂÎ‡ÌËÂÚÓ ÒË ‰‡
Ò‚˙¯ËÚÂ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ‚ÒË˜ÍÓ,
ÍÓÂÚÓ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ÚÂ ‰ÌÂÒ, Ë
ÛÍÓÚÂÚÂ ÚÂÏÔÓÚÓ ÒË.

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

06.35 »„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ:
ì»ÌÒÔÂÍÚÓ˙Ú ÓÚ
ÍËÏËÌ‡ÎÌËˇ ÓÚ‰ÂÎî
08.05 ì—‚ËË, ı‡ÏÓÌËÍÓ
Î˛·ËÏ‡!î
08.40 ì”ÏÌËˆËî
09.45 ì—ÎÓ‚Ó Ì‡ Ô‡ÒÚË‡î
10.00 ÕÓ‚ËÌË
10.15 ì¬ÍÛÒÌÓî
10.50 ìÕÂ Ó·Ë˜‡Ï Ù‡ÌÙ‡Ëî
11.45 ì—ÏÂ¯‡ËÍË. ÕÓ‚ËÚÂ
ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇî
12.00 ÕÓ‚ËÌË
12.10 ì»‰Â‡ÎÌËˇÚ ÂÏÓÌÚî
13.05 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ Ò‡„‡î
16.30 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìŒÔÂ‡ˆËˇ ≈Ó‚Â Ë ‰Û„Ë
ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ì‡ ÿÛËÍî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
18.15 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìŒÔÂ‡ˆËˇ ≈Ó‚Â Ë ‰Û„Ë
ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ì‡ ÿÛËÍî (ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ)
18.30 ìŒÚ„‡ÚÌË ÏÂÎÓ‰ËˇÚ‡î
19.05 ìƒŒÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ –≈ÔÛ·ÎËÍ‡Ú‡: ¿ÌÌ‡ √ÂÏ‡Ìî
21.00 ¬ÂÏÂ
21.20 ì“‡ÁË ‚Â˜Âî Ò ¿Ì‰ÂÈ
Ã‡Î‡ıÓ‚
22.50 ì“‡ÌˆÛ‚‡Èî
01.15 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ì¿ÒÓ‚Âî
03.50 »„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ: ìœÓÏ‡ÎÍËˇÚ ÏË ·‡Úî
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Везенков е №2 в Гърция
Александър Везенков е вторият
най-добър баскетболист в плейофите на гръцката лига. Това сочи
статистиката от сайта на местната
федерация ден след като роденият
в Кипър българин с Арис останаха
четвърти в крайното класиране на
сезона. 206-сантиметровото крило
на “жълто-черните” има 153 т. в
елиминациите, пред него е единствено Лукас Маврокефалидис от
Панатинайкос, съобщи Bball.bg.
Българинът, който преди дни се
отказа от участие в драфта на
НБА, е втори и при борците с 69
овладени топки. И тук пред него е
само 210-сантиметровият център на
“детелините” Маврокефалидис.
Везенков е втори и по откраднати топки в плейофите (16), както и
втори по реализирани атаки за 2
точки (37), където лидер също е 30годишният Маврокефалидис (52).
Така Александър е на втора
позиция и в индивидуалната надпревара за MVP на елиминациите в
Гърция със 159 т., след Маврокефалидис 219. 19-годишната голяма
надежда на родния баскетбол е
трети при стрелците от тройката с
18 точни шута в плейофите.
Редовният сезон в Гърция
обаче принадлежеше на Везенков.
Той стана реализатор №1 с 469 т. и
избран за MVP с 553 т. Българинът

завърши първи в стрелбата за 2 т.
със 127 точни опита, №2 по борби
с 201 и четвърти по тройки с 48.
Със статистика като тази Арис
много трудно ще се пребори да го
остави в Солун и за третата поредна година по договора му, а найголямата награда за българина е,

гледайте

че благодарение на неговите
усилия и колективен дух той успя
да превърне разкъсвания от
финансови проблеми Арис в
четвърта баскетболна сила в
Гърция. Твърде вероятно е Везенков да премине в испанския гранд
Барселона.

Лудогорец иска
юноша на Барса

Н

Новият треньор на Лудогорец Бруно Рибейро е
набелязал първото попълнение за тима след
пристигането си при шампионите. Португалският
специалист иска да вземе
юноша на Барселона. Раз-

40 ДНИ
на непрежалима скръб
по загубата на нашия
съпруг, баща и дядо

16 и до 17 г.
Друга основна цел в
селекцията на Бруно Рибейро е крилото на Бенфика Даниел Кандеяш, твърди
„А Бола”. Португалецът е
наясно с качествата на 27годишния си сънародник и
държи да го привлече в
състава си. Кандеяш обаче
има 4-годишен договор с
Бенфика, но не е изиграл
нито 1 мач. В Лудогорец ще
опитат да го вземат под

УТРЕ
ПО ЕВРОСПОРТ
ФУТБОЛ
19.45 22.45 и 01.45 СП за жени
(1/8-финали)
ПО ЕВРОСПОРТ 2
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.00 “Рут дю суд” (IV етап)
ПО Ф+
ТЕНИС
16.30 Турнир “Куинс”, финал
ПО ДИЕМА СПОРТ
ФУТБОЛ
ЕП за младежи
19.00 Швеция - Англия
21.45 Италия - Португалия
резултати

Евро 2015 за младежи
група B, I кръг:

Крило без нито един мач за Бенфика също е
основна трансферна цел на новия треньор Рибейро
градчани дори са направили оферта за десния бек
Иван Баю, който е роден в
каталунския град Жирона
и е продукт на школата на
Барселона, съобщи БЛИЦ.
Той започва кариерата си
във втория тим на „блаугранас“. 23-годишният бранител за последно е играл
за португалския Арука,
където е от 2 години. Той
има мачове в националните отбори на Испания до

ПО БНТ 1
ВОЛЕЙБОЛ
0.25 днес и утре
Аржентина България
ПО БНТ HD
ЛЕКА АТЛЕТИКА
17.55 днес и утре Европейско
отборно първенство в Стара
Загора (II лига)
ПО ЕВРОСПОРТ
ФУТБОЛ
23.00 и 2.30 СП за жени, 1/8-финали
ПО ЕВРОСПОРТ 2
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.15 “Рут дю суд” (III етап)
ПО Ф+
ТЕНИС
14.30 Турнир “Куинс” (мъже)
ПО ДИЕМА СПОРТ
ФОРМУЛА 1
15.00 Гран при на Австрия
(днес квалификация, утре старт)
ФУТБОЛ
ЕП за младежи
19.00 Сърбия - Чехия
21.45 Германия - Дания

наем с опция за закупуване след края на сезона.
Даниел Жоао Сантош
Кандеяш е играл под наем
в германския Нюрнберг и
испанския Гранада. Преди
това е преминал през отборите на Портимонензе,
Насионал Мадейра, Пасош
Ферейра, Рекреативо Уелва, Рио Аве, Варзим. Той
има и 4 мача с екипа на
Порто, в чиято школа е бил
от 2002 до 2007 г.

На 21 юни 2015 г.
се навършват
ТРИ ГОДИНИ без

Италия - Швеция 1:2; Англия Португалия 0:1

Копа Америка
Група С, II кръг
Перу - Венецуела 1:0 Писаро
(71); ЧК: Аморебиета (29-Вен); Бразилия - Колумбия 0:1 Мурийо (35);
ЧК: Неймар (90-Браз) и Бака (90Кол). III кръг утре: Колумбия Перу и Бразилия - Венецуела 1.
Бразилия 3 т. 2:2 2. Перу 3 2:2 3.
Венецуела и Колумбия 3 171

СКРЪБНА ВЕСТ
С дълбока скръб съобщаваме,
че на 16 юни 2015 г. почина

РОЗА
ИВАНОВА
ЛЕЩАНСКА

ГЕОРГИ
РАЕВ

родена на
29.09.1930 г.
в гр. Дупница

1939 - 2015

Изминалите
дни не могат
да намалят
нашата
тъга и мъка
за скъпия човек, оставил
спомен за благородство,
доброта и почтеност през
целия си съзнателен живот!
Вечно ще скърбим
с болка по теб!
ПОЧИВАЙ В МИР!
От семейството

ЙОРДАН НИКОЛОВ
ЙОТОВ
(02.10.1920 - 21.06.2012)

Скръбта ни по теб
не стихва...
От семейството

С много обич и тъга
се прекланяме
пред светлата ти памет!
Винаги ще те обичаме и ще те
носим в сърцата си!
ДЪЛБОК ПОКЛОН
ПРЕД СВЕТЛАТА ТИ ПАМЕТ!
Опелото ще състои на 21.06.2015 г. (неделя)
от 15.00 часа в църквата на Централните софийски гробища.
От семейството
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ГРИША ГАНЧЕВ ПРЕД „ЧЕРВЕНИ” ФЕНОВЕ:

Произведено в България

Заемам се с ЦСКА!

Поклон,
Станке!

Литекс обаче картотекира играчите си за евротурнирите

Г

риша Ганчев е провел среща късно вечерта в четвърътк с привърженици на
ЦСКА, информира бТВ.
Собственикът на Литекс признал, че сделката между него и
Васил Божков за създаване на
нов армейски клуб е пред провал поради разминаване в инвестиционните интереси на двамата. На срещата изненадващо се
е появил и единият от сегашните акционери в ЦСКА Ивайло
Манджуков.
От друга страна, вариантът,
който Божков обмисля, е използване на лиценз на отбор от „Б”
група и преструктурирането на
въпросния клуб в ЦСКА.
Ганчев обаче гарантирал, че
сам ще се заеме да осъществи
трансформацията на Литекс в
ЦСКА и този клуб да започне
новия сезон в „А” група.
Ръководството на Литекс обаче е картотекирало футболистите
пред УЕФА за турнира Лига Европа, твърди Гонг, позовавайки се
на информиран източник от БФС.
На практика това означава, че
„оранжевите“ не могат да откажат участие във втория по сила
европейски клубен турнир и ще
са сред поставените отбори на
жребия за I и II квалификационен

Иван ЧЕНЧЕВ
Португалецът Арсенио
Мартинс Лафуентес
Нунеш подписа договор
с Литекс и ще играе
за оранжевите с №77

Снимка PFCLITEX.COM

М

кръг на надпреварата. Жребият е
в понеделник в Нион.
Според запознати това действие на ловчанлии означава, че
шансовете за преструктуриране
на Литекс в ЦСКА клонят към
нула. Появиха се информации, че
в плана за обединение „БожковГанчев“ има пукнатини и е трудно
да бъде осъществен.

Въпросът с преструктурирането нямало да бъде обсъждан и на
предстоящия
в
понеделник
Изпълком на БФС. Висшият орган на футбола в България ще
приеме наредбата и формата на
новото първенство. То ще бъде от
10 отбора, като те ще се срещнат
4 пъти помежду си, като ще бъдат
изиграни 36 кръга.

Наполи дава 3 млн. евро за Чочев
Ивайло
Чочев

Снимка БЛИЦ

Н

аполи проявява сериозен интерес към българския национал Ивайло
Чочев. Медиите в Италия
съобщиха, че от “Сан Паоло” са
изпратили оферта до Палермо
на стойност 3 милиона евро.
Президентите на двата клуба са
в добри отношения, но този на
Палермо - Маурицио Дзамперини, е категоричен, че иска да
задържи Чочев за поне още
един сезон. Само преди година
сицилианците броиха над 1
млн. евро на ЦСКА за полузащитника, който изигра силен
дебютен сезон в Серия “А” и
отбеляза 3 гола. Тогава специализираните издания на Апенините твърдяха, че цената на
българина е скочила 3 пъти.

Бубка и лорд Коу гледат
атлетите в Стара Загора
Легендарните атлети Сергей Бубка (Укр) и лорд Себастиан Коу (Вбр) ще наблюдават Европейското отборно първенство по лека атлетика II лига, което ще се
проведе днес и утре в Стара Загора. Двамата са вицепрезиденти на Международната федерация по лека атлетика (ИААФ) и кандидати да сменят оттеглящия се
президент Ламин Диак (Сен).
Състезанията днес започват в 16.30 ч. и приключват
в 20.30 ч., а официалното откриване е предвидено за
17.30 часа. В неделя програмата завършва в 20.15 ч.
с официална церемония по награждаването на призьорите. И двата дни стартовете от стадион “Берое” ще
бъдат предавани пряко по БНТ HD. Българският състав
залага на най-големите си звезди – Ивет Лалова, която ще бяга в 3 дисциплини – 100, 200 и 4х100 м, на
атлет №1 за 2013 и 2014 г. Георги Иванов (гюле),
медалистките от европейското първенство в зала през
март Габриела Петрова (троен скок) и Радослава Мавродиева (гюле) и на бившата еврошампионка Ваня
Стамболова (400 м с препятствия и 4х400м).
Целта пред нашия тим е място сред първите два
отбора, което дава право на участие в I лига. Съперници на българите ще бъдат съставите на Хърватия,
Кипър, Дания, Унгария, Исландия, Словения и Сърбия.
В Стара Загора пристигат олимпийският шампион на
чук Кристиан Парш (Унг) и олимпийският вицешампион на диск Золтан Коваго (Унг), европейският шампион в зала в тласкането на гюле за 2013 г. Асмир Колашинац (Сърб), бронзовият медалист от последното
световно първенство на 400 м с препятствия Емир
Бекрич (Сърбия). Общо 400 атлети ще стартират на
стадион „Берое”.

иналата събота бях
написал, че жените
играят футбол подобре от мъжете.
Поне така е на национално
ниво. Тези дни долетя новината, че капитанката на отбора на Южна Корея била
мъж. Той/тя се казва Пак Юн
Сон. Има внушителни габарити. Тествали Пак за полова принадлежност още през
2004 година. Резултатите
обаче не ни споменават. Кой знае, може Пак да
играе с повече от една топка на терена?
Ние, българите, обаче не се съмняваме в жените си. Нашите са си истински такива отвсякъде.
Имаме си страхотни дами, които са гордост на
нацията. Спортът ни изпъква с тях. Те обаче са
истински и като личности.
Такава е и Станка Златева. Боркинята ни отпадна в първия кръг на Евроигрите в Баку, но от
нея по-голяма няма. Защото е Човек. Станка призна грешките си при пристигането на аерогарата, каза, че мисли за отказване и се извини на
народа. По-самокритично интервю не бях гледал
скоро. Аз лично съм й се възхищавал и като
мачкаше всичко, дето мърда на тепиха и така
прославяше България. Сега директно й свалям
шапка. До земята. Поклон, Станке! Ти си достойна личност. Проследих и форумите по този
въпрос. Хората те обичат. А това не е малко,
защото у нас трудно признаваме дори и успелите. Ти, Станке, няма от какво да се срамуваш.
Напротив. Ако всеки спортист има поне наполовина от твоята кариера, България ще е хегемон
във всички дисциплини. Нямам представа дали у
нас има Зала на славата по борба, каквато има
в Щатите. Но да знаеш, Станке, че ти отдавна си
влязла в сърцата на всички ни и ще си останеш
там. По-истински спортист наистина рядко се
среща. Натръшка света. Тушира всичко живо, а
това се помни. Бъди здрава и все така земна! Да
знаеш, че дари с усмивки и радост милиони
българи. Не правиш филми, не гласуваш политики, не усвояваш поръчки, не лъжеш... Просто
имаш стотици успехи. От това по-добро удовлетворение няма! Респект, Станке, и поклон!
Иначе за спортния ни живот какво да кажем
тази седмица? Изчакваме да видим дали има
футбол с марка ЦСКА и къде ще играе. Тази
драма засега ще оставя без коментар. Засега!
Но да знаете, че истината ще излезе. Всички да
знаят. И да я чакат. Има кой да я каже. Поне аз
така знам. Ясно е, че шах без фигури няма как
да играе. Толкоз към момента!
Онзи ден Маша Шарапова дето е гадже на
Гришо, рече, че може да изгледа цял мач по
тенис само ако нейният (нашият) играе в него.
Замислих се. Това е похвално, без да се майтапя. Така де, много хора с нейното его, успехи и
най-вече пари, щяха да поставят нещата по подруг начин. Ако повечето двойки в Татковината
се подкрепяха по този начин в живота, вероятно
тук разводите, разделите и подялбата на минало
щяха да са кът. А много българи не искат да се
сещат за миналото си, за да не вдигнат кръвно.
А трябва. Защото миналото учи.
Сега гледам, че от парламентарната комисия
за борба с корупцията оневинили шахфедерацията ни, а така и не разбрахме кога са я обвинили
и защо. Тия дни Веско Топалов би световният
шампион, а днес е лидер на мегатурнир в Норвегия. Без да ходи до тоалетната като някои
други, ако ме разбирате правилно. Изобщо
спортът си взима и дава своето. Ние трябва да си
оправим проблемите в щангите, да разберем “А”
футболната група с колко отбора ще остане
догодина, да спасим женския баскетбол на Левски и още, и още.
Наскоро говорих с един популярен спортист
от близкото минало и той ми каза до какво се
свеждат мечтите му в последно време. До еднаедничка. Да спре да чете интервюта от наши
състезатели, в които те обясняват как нямали
самочувствие на големите форуми. Колко малко
му трябва на човек. И освен, че са навели гребена, нямат и ищах заради много други неща от
заобикалящата ги среда и условията в нея. Май
при 95% от сънародниците нямането е в повече
от имането. И това заключение не идва от решена формула, а от нерешена. Без значение от
сферата на дейност. Поне в тези 111 хиляди квадратни километра. Територия от 41.14 – 44.13
северна ширина и 22.21 до 28.36 източна дължина. Днешна България...

БЪЛГАРИН
НА ФИНАЛА
В БУРГАС

Д

Димитър Кузманов и
Александър Лазов се класираха за полуфиналите на
международния турнир по
тенис на червени кортове в
Бургас и в директен спор ще
излъчат финалист в състезанието с награден фонд
$10 000. Поставеният под
№2 Кузманов разгроми седмия в схемата Жонатан Кана
(Фр) с 6:1, 6:2. №3 Лазов пък
се справи с шестия поставен
Любомир Целебич (Черна
гора) със 7:5, 6:2. Така двамата българи си осигуриха
по 6 т. за класацията на АТП
и по $502. Днес те излизат
един срещу друг, за да излъчат един от финалистите.

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

Ивет Лалова позира с талисмана на турнира
в Стара Загора. Топатлетката ни ще бяга
за първи път у нас от 2 години
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Гриша Ганчев
обещава
да се заеме
с ЦСКА

Италианка постави първи световен рекорд в Баку

И

Петра Зубласинг (Ит) спечели златен медал в
стрелбата от 50 м с пушка от 3 позиции, като
постави първия световен рекорд в Баку

талианката Петра Зубласинг взе златото в дисциплината 50 метра стрелба с пушка от 3 позиции, подобрявайки световния рекорд с резултат 464,7 т.
Сребърния медал спечели Лоранс Бриз (Фр) с 454,1
т., а бронзът стана притежание на Оливия Хофман (Ав). 25годишната Зубласинг имше втори резултат в световната ранглиста до момента, а с постижението си надмина своя годеник Николо Камприани, който спечели сребърен медал на
10 м въздушна пушка. Двамата ще стрелят заедно в новата
смесена дисциплина в понеделник. “Миналата година, когато започнаха смесените стрелби, бяхме разделени и той
спечели, а аз загубих”, заяви щастливата Петра. Тя призна,
че е особено доволна, защото преди Баку е сменила не
само пушката, но дори и маратонките си. “Всичките детайли
са с оглед на Олимпиадата в Рио”, поясни Зубласинг.
Въпреки че изостана с 10,1 т. от победителката, Лоранс Бриз също спечели олимпийска квота за Рио, като
не скри задоволството си от представянето в първото състезание, след като е станала майка преди 2 месеца.

Станка Златева
обмисля да спре
Свикнах да губя,
имам нужда от
психолог, призна
двукратната
олимпийска
вицешампионка

получава... Много взех да греша вече.
Да не прекалявам, че ще вземат да ме
намразят хората. Давам всичко от себе
си, наистина! Искам да съм най-добрата, но при спорта е така. Един път няма
да си подготвен, друг път нещо психически няма да е наред. Трети път ще
сбъркаш и така е в спорта. Радвам се,
че има момичета от България с медали.
Те сега започват. Аз не мисля, че някой

Станка Златева се върна без
настроение след провала в Баку

Н

Бронзовите медалистки Тайбе Юсеин и Евелина Николова (вдясно)
и вицешампионката Елица Янкова не спират да се радват на отличията
си, с които отсрамиха борбата и България на I европейски игри

рам и просто не знаех за какво излизам
на тепиха. Валентин Йорданов ми каза,
че не съм човек, който трябва да губи.
От едно известно време обаче започнах много да греша, случиха се разни
такива неща... България си е България
и тук се чувствам по-добре, не знам...
Да, доста фаворитки загубиха. Това е
психическо пренавиване, както при мен
на Олимпиадите. Там не ми върви изобщо. Да сме живи и здрави обаче... Аз
давам всичко от себе си, но като не се

ми се сърди! Аз се сърдя сама на себе
си, защото знам, че сама съм си виновна. На тренировките точки не давам на
никого, но има нещо, което ми пречи на
състезанията. Има нещо, което аз съм
длъжна като спортист да разбера какво
е и защо не мога да се мобилизирам. С
повечето съпернички съм се хващала
на тренировки и не са ми взимали точка. На състезание не се получава. Психолог ми трябва. Това е жалка история,
не знам”, завърши Златева.

Трети шамар за волейболистките
Българският национален отбор по волейбол за жени допусна трета загуба на Европейските игри в Баку.
Възпитаничките на Драган
Нешич отстъпиха с 1:3 гейма
(23:25, 23:25, 25:15, 23:25) срещу последния отбор в група В
Хърватия в четвъртия си мач.
Успехът бе първи за хърватките
в надпреварата. Нашите допуснаха твърде много непредизвикани грешки след слабо посрещане. “Лъвиците” се събудиха в
третия гейм и се наложиха категорично. Те поведоха с 20:16 в

четвъртия гейм, но отново допуснаха сериозен спад и напуснаха с наведени глави Кристалната зала. Емилия Николова бе
най-резултатна за България с 20
т., а капитанката Елица Василева завърши с 18. За Хърватия се
отличи Сена Ушич с 26 т.
България запази четвъртото
място в групата и остава с шансове да продължи във втората
фаза, но в последния кръг утре
от 8.50 ч. трябва да победи втория Холандия.
“Започнахме с лошо поемане от самото начало. Направих-

гледайте
ПО БНТ 1 днес и
утре
2.30 Днес на игрите
(обзор)
ПО БНТ HD
9.30 и 10.55 стрелба,
малокалибрен пистолет
14.00 и 16.00 Спортна гимнастика
16.00 Бокс
Утре
ПО БНТ HD
7.50 и 11.30 Колоездене, шосе
(мъже)
11.30 стрелба, художествена
гимнастика и бокс (комбинирано)
кратки

Травма спря
акробатите
Смесената двойка по акробатика отказа участие в многобоя
вчера заради контузия на Алекс
Жеков. Русенецът стъпил накриво в последната тренировка и
частично разкъсал връзки в глезена. Надеждите са, че Алекс ще
може да се възстанови и с партньорката му Елена Великова да
стартират във финала на дисциплината “динамика” (или “темпо”) утре, в която завършиха 5и и имат по-големи шансове за
добро класиране.
тото

r

Снимки БГНЕС

Най-именитата ни състезателка по
борба - двукратната олимпийска вицешампионка, 5-кратна световна и 6-кратна европейска шампионка Станка Златева с голяма доза самокритика призна,
че обмисля отказване от спорта след
провала и на I Европейски игри в Баку.
“Вече свикнах да губя. Или остарях
и е време да се отказвам. Сигурно ще
издържа още година, но след 2-3 загуби виждаш, че нещата не са така, както
трябва да са. Май остарях и за да се
ядосвам”, коментира легендарната
състезателка от сливенското село Крушаре след завръщането си от Азербайджан. Там тя бе туширана само след 89
секунди от туркинята Ясемир Адар при
първото си излизане на тепиха.
“Туркинята я надвих в България на
турнира “Дан Колов” и вероятно това ми
попречи. После не бях в България. Това
ми тежи и нямах такъв хъс. Грешката си
е изцяло моя. Не успях да се мобилизи-

Стр. 39

ме твърде много грешки, което
е необичайно за нашия отбор.
Мачът се разви така и бе трудно да играем срещу отбора на
Хърватия, който имаше предимство от 5-6 т. през цялото време.
Не успяхме да намерим нашия
ритъм на игра. Сега трябва да
вложим цялата си мисъл и сърце
в това да спечелим последния
ни мач с Холандия”, призна селекционерът Драган Нешич,
който води българския тим за
втори път и се беше заканил,
че момичетата му са готови
дори за титлата в Баку.
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ÏÅ×ÀËÁÈ ÎÒ
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6 от 49
1, 15, 27, 34, 36, 38
I гр. (6) няма
II гр. (5) 9 по 5330.50 лв.
III гр. (4) 481 по 99.70 лв.
IV гр. (3) 11 362 по 5.90 лв.
ДЖАКПОТ: 5 364 331.85 ЛВ.
6 от 42
2, 8, 14, 16, 18, 39
I гр. (6) няма
II гр. (5) 7 по 1396 лв.
III гр. (4) 351 по 27.80 лв.
IV гр. (3) 5594 по 2.50 лв.
ДЖАКПОТ: 22 335.40 ЛВ.
ЗОДИАК
11, 25, 26, 45, 50 + 2 (Телец)
I гр. (5+1) няма
II гр. (5) няма
III гр. (4+1) няма
IV гр. (4) 6 по 500 лв.
V гр. (3+1) 16 по 100 лв.
VI гр. (3) 285 по 10 лв.
VII гр. (2+1) 358 по 5 лв.
VIII гр. (1+1) 2065 по 1 лв.
ДЖАКПОТ: 3 278 726.76 ЛВ.
5 от 35
I теглене 12, 13, 15, 24, 31
I гр. (5) няма
II гр. (4) 222 по 161 лв.
III гр. (3) 8272 по 5.30 лв.
II теглене 10, 12, 22, 29, 35
I гр. (5) 1 от 23 827.50 лв.
II гр. (4) 157 по 151.80 лв.
III гр. (3) 6707 по 4.70 лв.
ТОТО ДЖОКЕР
Позиция: 2, 3, 4
Цифра: 4, 4, 7
I гр. (3) 3 по 5997.20 лв.
II гр. (2) 465 по 38.70 лв.

Владинова 12-а в многобоя,
стига финал с бухалки
Невяна Владинова завърши на 12-о място в многобоя и се
класира за финала на бухалки в турнира по художествена
гимнастика на Европейските игри в Баку. Другата българка
Мария Матева остана 17-а от общо 20 гимнастички.
21-годишната Владинова събра сбор от 69.350 т., след като
изигра много добре своите съчетания. Тя получи оценка 17.450
т. на топка, 17.350 на бухалки, 17.100 на обръч и 17.450 на
лента. Примата ни Мария Матева събра 66.200 т. след допуснати
грешки в 3 от 4-те си изпълнения. Тя беше оценена с 16.800 на
топка, 16.100 на бухалки, 17.300 на обръч и 16.000 на лента.
Победителка в многобоя стана Яна Кудрявцева (Рус) със
76.100 т., пред Маргарита Мамун (Рус) 75.650 и Мелитина
Станюта (Блрс) 73.100.
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