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Отказът от Брекзит е
отказ от демокрация
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Станимир Стоилов вече
не е треньор на нацио-
налния отбор на
Казахстан. Раздялата е
станала по желание на
местната федерация.
Мъри имаше договор с
Казахстан за още една
година, но няма да
продължи работата си.
51-годишният българин
пое Казахстан в нача-
лото на 2018 година.
Под ръководството на
Мъри казахстанският
тим изигра девет ма-
ча, в които записа
3 победи, 3 равенства
и 3 загуби. ç

триумфално Путин
ръбският президент Александър Вучич посрещна вчера следо-
бед лично на летище "Никола Тесла" в Белград руския си
колега Владимир Путин, който започна вчера своето посеще-
ние в Сърбия. През въздушното пространство на Сърбия са-
молетът на руския лидер бе придружаван от изтребители МиГ-
29 на сръбските ВВС. По време на визитата се очаква да
бъдат сключени над 20 икономически и политически спогод-
би, сред които транспортно споразумение за 230 милиона ев-
ро, предвиждащо строителство на диспечерски център за уп-
равление на движението на влакове и съвместно обслужване
на железопътната инфраструктура, включващо електротехни-
чески работи на участъка Стара Пазова - Нови Сад, които е
планирано да приключат в края на 2021 година, съобщи ТАСС.
Сръбският премиер Ана Бърнабич откри сръбско-руския фо-
рум "Цифров диалог", в който участват 40 от най-големите
руски и сръбски компании, сред които "Яндекс", "Касперски" и
"Росатом", предаде сръбската телевизия РТС. ç
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Руският президент
Владимир Путин бе
посрещнат триумфално,
почти като месия в
началото на официалното
си посещение в Сърбия.
Образът му е навсякъде в
Белград, а настроението
на обикновените сърби е
приповдигнато отношение
на дружба и признател-
ност. Сръбският народ
помни, че Русия го
защити, когато НАТО
бомбардираше и убиваше
невинни хора, когато с
международни схеми за
натиск от Сърбия бе
отцепена областта
Косово. Помогна безвъз-
мездно за превъоръжава-
нето и модернизацията на
армията и военновъздуш-
ните сили - нещо за
което ние ще плащаме
милиарди в заробващи
сделки. При настоящото
посещение ще се склю-
чат мащабни и взаимно-
изгодни икономически и
инфраструктурни споразу-
мения за стотици милиони
евро. Сърбия определя
отношенията си с Русия
като стратегически, което
е от полза за сръбския
народ, сръбската иконо-
мика, сигурност, духов-
ност. И тези стратегичес-
ки връзки с Москва не
пречат на международния
авторитет на Белград и на
желанието на Сърбия да
се присъедини към
Европейския съюз. Русия
в нито един момент не
забрави своите правос-
лавни и славянски братя
на Балканите, независимо
колко това не се харесва
на задокеанските и
брюкселските бизнес и
политически елити. За
щастие на сърбите
техните управляващи имат
историческа памет и
държавническо мислене -
те се стремят към
членство на Сърбия в
Европейския съюз, но не
на всяка цена и при
чужди условия. А червени-
те линии, които Белград
начерта, са ясни - никога
в НАТО, никога срещу
Русия, никога по пътя на
предателството, санкции-
те и противопоставянето
срещу братския народ.
Има на какво да се
поучат българските
управляващи от сръбски-
те си колеги, и то е на
национална гордост и на
водене на успешна
политика в защита на
националния суверенитет
и интерес. И защото
сръбската политика се
прави в Белград по
волята на сръбския
народ, руският президент
отиде на крака при
сърбите и бе посрещнат
от тях като скъп гост.
А дали скоро това ще се
случи и в България -
от нас зависи!
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Íà 29 ÿíóàðè ñå
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Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА9
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Ако през 2010-2011
година декар чернозем
в Добруджа премина
границата от 1000 ле-
ва, сега средната цена
в региона на хубавите
парцели е около 2500
лева, посочват брокери.
Според тях най-скъпо
вървят нивите край
Балчик, където собстве-
ник на земя в една от
най-големите земедел-
ски кооперации в реги-
она, ако предлага и дя-
ловия си капитал, мо-
же да вземе по 2800-

Снимка Пресфото БТА
Белград. Сръбският президент Александър Вучич посрещна вче-
ра руския си колега Владимир Путин.

„Предстоящите евроиз-
бори са важни не само
защото ще предопреде-
лят промяната в Евро-
па, но и защото при на-
ша победа, ще сложат
край на статуквото и на
правителството на Бо-
рисов у нас“, заяви вче-
ра лидерката на БСП Кор-
нелия Нинова при откри-
ването на среща с всич-
ките областни председа-
тели на левицата.
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2500 ëåâà çà äåêàð
÷åðíîçåì â Äîáðóäæà
Òúðñåíåòî íà çåìåäåëñêà çåìÿ å äâà
ïúòè ïî-ãîëÿìî îò ïðåäëàãàíåòî

3000 лева за декар.
Свитият пазар вдигна
цената и на най-евти-
ната земя край Круша-
ри и Тервел, където дос-
коро се продаваше под
2000 лева за декар.
Търсенето на земеделс-
ка земя в Добричко е
поне два пъти по-голя-
мо от предлагането при
намаляващия оборот
на чернозема, казват от
Регионалното сдруже-
ние за недвижими имо-
ти в очакване на про-
летната кампания.< 4

Британският парламент
ще обсъжда т. нар.
план Б на премиера
Тереза Мей за Брекзит
на 29 януари и още
същия ден ще го под-
ложи на гласуване, съ-
общи лидерът на Кама-
рата на общините Ан-
дреа Ледсъм, предаде
Ройтерс. В понеделник
Мей ще внесе в пар-
ламента предложението
си за план Б и ще
обяви следващите си
стъпки. "За вторник, 29
януари, е предвидено
целодневно разисква-
не", каза Ледсъм.
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Задържан е шофьорът
на автомобила, който
полиция преследва цяла
нощ от Стара Загора
през магистрала "Тракия",
Раковски, Карлово,
Калофер, Казанлък, Ягода
и Ръжена, съобщи Би Ти
Ви. Той е на 29 г., ще му
бъдат повдигнати три
обвинения, едно от тях е
за пътно хулиганство.
Гонката е започнала към
2,40 ч. миналата нощ,
след като пътуващите не
се съобразили с указани-
ята да спрат за рутинна
проверка в Стара Загора.
Шофьорът на колата
подминал пътните поли-
цаи с висока скорост и
се отправил по магистра-
лата в посока Пловдив.
Край Чирпан последвал
втори опит колата да
бъде спряна, но и той
бил неуспешен.

На моменти автомоби-
лът се е движил с повече
от 200 км/час. Пътуващи-
те се отправили към

Òîé å íà 29 ã., ùå ìó ïîâäèãíàò òðè îáâèíåíèÿ, ñúîáùè ãëàâíèÿò
ñåêðåòàð íà ÌÂÐ Èâàéëî Èâàíîâ

Ïðîêóðîð îò ÑÃÏ å êàíäèäàòúò íè çà ÎËÀÔ

"Патриотите" обсъждат
участието си в
евроизборите, "Атака"
отсъства

"Обединени патриоти"
започнаха преговори за
участието си в европейски-
те избори тази година,
научи БНР. Стартът беше
даден на проведения
Политически съвет на
коалицията, но в отсъстви-
ето на "Атака", които за
трети път бойкотират
заседанията. На срещата са
присъствали председатели-
те на ВМРО и НФСБ -
Красимир Каракачанов и
Валери Симеонов, и
ръководствата на двете
партии. Участници в
заседанието обявиха, че е
постигнат напредък.
Въпреки неявяването на
Волен Сидеров са били
обсъждани организационни
проблеми в парламентар-
ната група.

Военнослужещ от
Сухопътните войски е
оказал помощ на човек
в беда

Военнослужещ от Сухопът-
ните войски е оказал
помощ на човек в беда в
старозагорското село
Михайлово. В писмо до
командира на 2-ра Тун-
джанска механизирана
бригада бригаден генерал
Костадин Кузмов кметът на
селото изказва своята и на
жителите му благодарност
за постъпката на ефрейтор
Господин Илиев Янков. На
9 януари 2019 г. около 16
часа в село Михайлово,
община Стара Загора, в
къща, собственост на 65-
годишен мъж, възниква
пожар, предизвикан от
късо съединение. Военнос-
лужещият ефрейтор
Господин Янков от батальо-
на за логистично осигуря-
ване от състава на 2-ра
Тунджанска механизирана
бригада - Стара Загора,
който е в полагаем
домашен отпуск, вижда
горящата къща. Със
собствен пожарогасител
влиза в сградата, където
вижда две бутилки с газ
пропан-бутан. Изкарва ги
навън и извежда и 65-
годишния мъж. До идването
на екипа на "Пожарна
безопасност и защита на
населението" ефрейтор
Господин Янков почти
погасява пожара. По този
начин, с риск за себе си,
спасява човешки живот и
имущество.

Мият улиците в София
Заради затоплянето на
времето Столична община
възложи на фирмите,
ангажирани с почистването
на София, да започнат
миене на улици и булевар-
ди. Миенето е една от
мерките на Столична
община за намаляване на
концентрацията на фини
прахови частици в града.
Продължава и почистването
на регулите от наноси.
Приоритетно се работи по
трасетата, по които се
движи градският транспорт.

Çàäúðæàõà øîôüîðà íà êîëàòà,
êîÿòî ïîëèöèÿ ïðåñëåäâà ïðåç íîùòà

Прокурор Станислав Стайков
от Софийската градска проку-
ратура е избран за участие в
процедурата на ЕК за подбор
на командировани национални
експерти в Европейската коми-
сия в Европейската служба за
борба с измамите (OLAF). Той
кандидатства за вакантна по-
зиция OLAF.D.1, съобщиха от
Висшия съдебен съвет. Канди-
датурата на Стайков бе одоб-
рена от прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет (ВСС).
Той е единствен кандидат в про-
цедурата. Кандидатът, който бъ-
де избран от ЕК, ще се присъ-

едини към отдел D.1 в дирек-
ция "Политики" на OLAF.D.

Отделът отговаря за разра-
ботването, договарянето и при-
лагането на политики и зако-
нодателни инициативи за бор-
ба с измамите, корупцията и
всяка друга незаконна дейност,
която засяга бюджета на Съю-
за. Предстои експерти от ди-
рекция "Международна дейност
и протокол" в АВСС да предос-
тавят документите на кандида-
тите на дирекция "Човешки ре-
сурси" в Министерството на
външните работи за препраща-
нето им по съответния ред.ççççç
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Вицепрезидентът Илияна Йо-
това заяви пред БНР, че сегаш-
ното законодателство залага въз-
можности за злоупотреби с да-
ването на българско гражданст-
во. Тя посочи, че е необходимо
законово да бъде уредена и дей-
ността на институция като сегаш-
ната Държавна агенция за бъл-
гарите в чужбина. "Не съм поз-
волила за секунда някой да ми
диктува решенията", категорична
бе Илияна Йотова.

В интервю за предаването
"12+3" вицепрезидентът коменти-
ра и темата Брекзит:

"Великобритания ще загуби до-
ри евентуалното си привилегиро-

Âèöåïðåçèäåíòúò Éîòîâà: Îò òâúðä Áðåêçèò ãóáÿò áúëãàðèòå âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ
ституции е ниско, подчерта Или-
яна Йотова и изказа мнение: "То-
зи мандат на ЕК с председател
г-н Юнкер, както и вторият ман-
дат на г-н Барозу преди това -
това са 10 години безвремие,
10 години, в които не беше ре-
шен нито един сериозен поли-
тически въпрос, който да води
до развитие и перспектива за ев-
ропейските граждани".

Според вицепрезидента евро-
изборите у нас ще са сякаш из-
бори за национален парламент.
Страстите между политическите
сили ще бъдат у нас, без да се
говори много какъв трябва да е
ЕС, смята тя. ççççç

Íàêðàòêî

:

Ивайло Иванов. В гонката
са се включили много
патрулки от областите
Стара Загора и Пловдив,
една от тях е ударена, но
има само материални
щети, коментира телеви-
зията. Тримата задържани
са били в казино, преди
да се качат в колата.
Пробите им за алкохол и
дрога са положителни.ççççç

Карлово и Казанлък. И в
Казанлък шофьорът успял
да избяга от органите на
реда. От Раковски са
отбили към Карлово.
Минали са през Калофер
и там за малко да прега-
зят пешеходец. Автомоби-
лът в крайна сметка е
спрян между селата
Ягода и Ръжена. Шофьо-
рът обаче успял да избя-

га. Първоначално били
задържани двамата му
спътници - на 23 и 32
години. Единият е крими-
нално проявен. При
преследването не е
използвано оръжие, а
само устройство за
спиране на автомобила -
лента с шипове за пукане
на гумите,  уточни главни-
ят секретар на МВР

вано отношение - така, както имат
страни около ЕС, които не са чле-
нове, но в някои със споразуме-
ния, заедно с ЕС, упражняват оп-
ределен вид политики и се полз-
ват от привилегии. Един твърд

Брекзит означава изключително
висока и скъпа цена. Никой не
може да изчисли какви ще бъдат
загубите както за гражданите на
страната, така и за европейските
граждани. Йотова е разтревоже-
на за правата на нашите съна-
родници на Острова. Според нея
България, заедно с други страни,
които имат сериозни диаспори във
Великобритания, трябва да пос-
тави определени условия пред
страната за спазването на пра-
вата. Тя подчерта, че твърд Брек-
зит ще постави в невъзможност
голяма част от сънародниците ни
да работят и учат.

Доверието в европейските ин-
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"Роля на правителство-
то е да мотивира работо-
дателите, така че да може
да бъде реализирано
професионалното образо-
вание". Това заяви народ-
ният представител от ПГ
на "БСП за България"
проф. Анелия Клисарова
по време на изслушване
на министъра на образо-
ванието за политиката на
МОН за подобряване на
връзката между образова-
нието и пазара на труда.
Тя обясни, че 130 хиляди
деца са в сферата на
професионалното образо-
вание, но от тях само 3,8
хил. са в системата на
дуалното образование. По
думите й това се случва
защото от всички фирми-
само 170 са работодатели-
те, които са приели да
има дуална система.

Проф. Клисарова
попита - защо децата не
избират професионалното
образование? Тя обясни,
че за 2017 г. 59% от завър-
шилите го се реализират
на пазара на труда, дока-
то за ЕС данните са за
76%. "Трябва да мотивира-
ме хората и работодатели-
те да приемат децата,
завършили професионално
образование", заяви тя.
Бившият образователен
министър коментира, че
по данни на НСИ 422 са
били професионалните
училища със 160 хил.
ученици, а сега са станали

Äîíêà
Ñèìåîíîâà
ïèòà ìèíèñòúð
Âúë÷åâ: Êàêâî
ñå ïðàâè çà
ïðåîäîëÿâàíå íà
ðåãèîíàëíèòå
íåðàâåíñòâà?

ÁÑÏ èñêà ïðàâèòåëñòâîòî äà ñòèìóëèðà
ïðîôåñèîíàëíîòî îáðàçîâàíèå

 "Съвместното команд-
ване на силите е подписа-
ло договор с фирма "Бат
Секюрити" за охрана на 12
поделения, които са с взри-
воопасни вещества и боеп-
рипаси. Договорът е нару-
шен по всякакви начини и
внасяме сигнал до проку-
ратурата да го провери". То-
ва заяви народният предс-
тавител от ПГ на "БСП за
България" Николай Цонков
пред журналисти в парла-
мента. Според него се още-
тява Министерството на от-
браната с бюджет и средс-
тва, които се изразходват,

Îïîçèöèÿòà äàâà íà ïðîêóðîð äîãîâîð çà îõðàíà íà 12 âîåííè ïîäåëåíèÿ

но по-сериозният проблем
е, че в близост до тези по-
деления живеят хора. "Все-

ки момент могат да бъдат
засегнати, дори физически,
защото може да стане ин-

цидент. В България има
доста тежки случаи на
взривове и знаем какви са
последствията", припомни
той.

 "Изискването за охра-
ната е тя да бъде въоръ-
жена. Проверките, които
са направени от Военна
полиция и от самото ми-
нистерство, показват, че
охраната не е била въоръ-
жена", допълни народният
представител Милко Не-
дялков. Той обясни, че на
29 декември в Ловешкото
поделение е станал инци-
дент, където външни лица

са нападнали охранител.
Край Ловеч загива и един
от охранителите, който
отива на работа пеша по
тъмно време. Той коменти-
ра, че тези охранители би
трябвало да пазят боепри-
паси и опасни вещества.
Недялков подчерта, че до-
сега охраната е осъщест-
вявана от служители на са-
мото министерство. В ре-
зултат на сключените до-
говори са освободени 427
служители въоръжена ох-
рана към съответните 12
военни формирования на
бригада "Логистика".ç

359. Тя подчерта, че това
не може да бъде отдадено
само на демографската
криза, тъй като поради нея
учениците в училищата са
намалели с 4%, а в профе-
сионалните училища
децата са намалели с 10%.
"Не трябва да търсим
грешките само в образова-
телната система. Прави-
телството не мотивира
работодателите да участ-
ват в системата на профе-
сионалното образование",
обясни тя и даде пример
от ЕС- как това може да
стане с приспадането  на
разходите за обучение на
кадрите, преди облагането
им с данъци. По думите й
това ще мотивира бизнеса
да инвестира в образова-
ние и ще спомогне излиза-
щите от професионалното
образование веднага да се
реализират на пазара на
труда. "Чакаме още отдав-
на обещавания  закон за
професионалното образо-
вание, както и Стратегия
за учене през целия
живот, не само на хартия.
Бързото развитие на
икономиката и на техноло-
гиите изискват и бърза
промяна на квалификация-
та на работещите. Не
чухме как ще се реализи-
рат и тези ученици, които
ще завършат 10. клас по
сега действащия Закон за
предучилищно и училищно
образование", каза още тя.
Проф. Клисарова попита-

има ли бъдеще развитието
на средни училища във
висшите училища. Според
нея освен ранна професи-
онална ориентация, в тези
училища децата придоби-
ват реални умения и
знания, които им помагат
и във висшето образова-
ние и да изберат своята
специалност; води и до
повишаване на интереса
към технологичните специ-
алности; повишава качест-
вото на образование в
средните училища.

"Професионалното
образование пряко свърз-
ва младите хора с пазара
на труда. Качественото
професионално образова-
ние създава кадрите, които
изграждат една успешна
икономика. Каква е полити-
ката на Министерството на
образованието и науката
за преодоляване на регио-
налните неравенства в
професионалното образо-
вание", попита народният
представител от левицата
Донка Симеонова. Тя
обясни, че в Националната
стратегия за развитието на
професионалното образо-
вание в България 2015 -
2020 г. не се отчита спадът
на интереса към  професи-
оналното образование - за
10 години с 25% са намале-
ли учениците в професио-
налните училища. По
думите й причините за
това са много и сред тях
са - демографската криза,

ранното отпадане от
образователната система,
застаряващият състав на
учителите. "Най-съществе-
ните проблеми обаче са, че
младите хора, които завър-
шват професионално
образование, трудно
намират работа или съот-
ветната квалификация не
отговаря на пазара на
труда", каза тя. Симеонова
заяви, че по данни на
Евростат и НСИ има
високи регионални нера-
венства в достъпа до
качествено образование и
това особено личи при
професионалното образо-
вание. "Ако погледнем
Териториалната карта на
професионалните училища
за 2016 г., се вижда напри-
мер, че в Благоевград и
Пазарджик има 16 профе-
сионални училища, а във
Видин - 4, в Силистра - 5",
обясни тя и допълни, че
регионалната структура на
професионалното образо-
вание следва тази на
бизнеса и се получава
порочен кръг. "Ниското
качество на живот кара
хората да имигрират, от
там няма възможност за
добро и качествено обра-
зование, за това пък има
липса на квалифицирани
кадри, която не дава
възможност за развитие
на бизнеса и производст-
вото и повишаване на
доходите", заключи Донка
Симеонова.ç

Донка СимеоноваПроф. Анелия Клисарова

ПриЗЕМЯване

Става ясно, че швед-
ската държава доста
нагличко продължава да
настоява за някакви
преговори по повод ед-
ни техни самолети за
изтребване.

Не им ли стана ясно
на тези ненатовски фор-
мирования, че нашият
евроатлантизъм е неп-
робиваем и че вече сме
се врекли до гроб - F-16
ще бъде и толкова.

А и казано съвсем
сериозно , никой не
твърди, че техният "Гри-
пен" е по-добър, както
впрочем никой не твър-
ди и обратното.

Нещо обаче все пак
ме тревожи - какво ли
ще стане, ако тази раз-
глезена от многотията
си държава - Швеция,
вземе някак си едно
провокативно решение
и предложи да подари
на изнемощяла (извине-
те!) България своите
"Грипен"-и ей тъй, съв-
сем без пари.

Само за благодаря.
И нещо повече - ре-

ши да ни подари не 8
(осем), не 10 (десет) до-
ри, а цели 16 (шестнай-
сет) изтребителчета!?

А, кажете моля, ще
сдадем ли своя евроат-
лантизъм за някакви си
шведски хвърчила?

От Фейсбук

Ùå ñäàäåì ëè ñâîÿ
åâðîàòëàíòèçúì,
àêî Øâåöèÿ ðåøè
äà íè ïîäàðè 16
"Ãðèïåí"-è?

Тошо ТОШЕВ
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2500 ëâ. çà äåêàð ÷åðíîçåì â Äîáðóäæà
Öåíàòà ùå ïðîäúëæè íàãîðå ñëåä
ïðèñúåäèíÿâàíåòî íè â åâðîçîíàòà,
ïðîãíîçèðàò áðîêåðè

Пролетната кампания
ще раздвижи пазара на
земеделска земя в Доб-
ричко и цената на черно-
зема вероятно ще про-
дължи да расте, каза
брокерът Божанка Косто-
ва за БТА. На една офер-
та "предлагане" се падат
поне две "търсене". Купу-
вачите търсят земя, която
не е дадена на аренда-
тор, или ако все пак е,
поне да е за кратък срок,
допълва тя. През измина-
лата стопанска година
собствениците на земя в
региона получаваха добри
ренти - по около 100 лв.
на декар. Логично все по-
малко от тях продават
земя, което доведе до
затваряне на пазара през
зимата. Най-често те
продават по принуда,
например за да покрият

банков кредит, да решат
здравен проблем или да
изплатят жилище. Повече-
то хора предпочитат да
инвестират получената
рента отново в земя. Тя
не се облага с данъци,
докато новозакупено
жилище например иска
поддръжка, обясни Пав-
лина Тодорова, председа-
тел на Регионалното
сдружение за недвижими
имоти в Добрич.

Все по-рядко се пред-
лагат парцели по 300 дка
в Добруджа. Все още
изскачат такива по 50-100
дка. Ако през 2010 г.
декар чернозем се търгу-
ваше за 1000 лв., то сега
средната цена за хубав
парцел в региона е около
2500. Най-скъпи са нивите
край Балчик, допълват
брокерите.

Забелязва се все по-
малко движение и в
собствеността на земе-
делските кооперации.
Интересът на купувачите
расте не толкова заради
добрите ренти от повече-
то производители в
района, колкото заради
сигурността и доверието
в кооперациите, убеден е
Младен Мартинов, пред-
седател на кооперативно

До края на месец януа-
ри ще бъдат платена втори-
те ставки по схемата за об-
вързана подкрепа и акциза
върху горивата за земедел-
ски нужди. Това каза минис-
търът на земеделието, хра-
ните и горите Румен Поро-
жанов на годишния нацио-
нален семинар на Нацио-
налния съюз на земеделс-
ките кооперации в България,
съобщиха от Министерст-
вото на земеделието, хра-
ните и горите (МЗХГ). От
МЗХГ уточниха за Фер-
мер.БГ, че не става въпрос
за корекция по ставките, оп-
ределени през месец декем-
ври 2018 г. Сумите, които
предстоят да се изплатят до
края на януари, ще бъдат ос-
таналите по схемата за об-
вързано подпомагане.

 Припомняме, че на 10
декември 2018 г. Държавен
фонд "Земеделие" (ДФЗ)
преведе над 4,3 млн. лв. на
2841 животновъди. Тогава
подпомагане получиха 2603
фермери по Схемата за об-
вързано подпомагане за ов-
це майки и кози майки в
планински райони - общо в
размер на 3 787 448 лева.

Äî êðàÿ íà ìåñåöà äîïëàùàò îáâúðçàíàòà ïîäêðåïà è àêöèçà âúðõó ãîðèâàòà

Още 532 445 лева субсидии
бяха разпределени между
273 стопани по Схемата за
обвързано подпомагане за
млечни крави в планински
райони (СМлК-пл) за Кам-
пания 2018.

 На 14 декември 2018 г.
последва още едно плаща-
не. Този път бяха преведе-
ни 111 951 388 лв. на 12 325
животновъди по шест схе-
ми за обвързано производ-
ство. По Схемата за обвър-
зано подпомагане за млеч-
ни крави под селекционен
контрол  бяха изплатени 35
405 312 лв. По Схемата за

Европейският парламент
гласува планове за засилва-
не на доверието в процедура-
та на ЕС по разрешаване на
пестициди, за да стане по-
прозрачна, предаде пресслуж-
бата на институцията. Евроде-
путатите решиха, че трябва да
има публичен достъп до про-
учванията, използвани в про-
цедурата за издаване на раз-
решения, включително всич-
ки допълнителни данни и ин-
формация за заявленията за
разрешаване. По този начин
те одобриха едно от многото
предложения, представени от
Специална комисия за проце-
дурата на ЕС за разрешаване
на пестициди, която разглеж-
да въпроса през изминалата
година. Докладът беше приет
с 526 гласа "за", 66 "срещу" и
72 "въздържал се".

Евродепутатите призовават
комисията да предложи мер-
ки за защита на уязвимите гру-
пи и да сложи край на изпол-
зването на пестициди на дъл-
ги разстояния в близост до
училища, детски заведения, иг-
рища, болници, родилни до-
мове и домове за полагане на
грижи.

Трябва да се засили оцен-
ката след пускането на паза-
ра, като и Европейската ко-
мисия да започне епидемио-
логично проучване на въздей-
ствието на пестицидите вър-
ху човешкото здраве, отбе-
лязват евродепутатите. Те съ-
що така предлагат да се пре-
разгледат съществуващите
проучвания за канцероген-
ност на глифозата и да се оп-
ределят максимално допусти-
мите граници на остатъчните
вещества в почвите и повър-
хностните води.

Евродепутатите отбеляз-
ват, че са били изразени опа-
сения за правото на канди-
датите да избират определе-
на държава членка, която да
докладва за одобрението на
активно вещество пред Евро-
пейския орган за безопасност
на храните (ЕОБХ), тъй като
се смята, че липсва прозрач-
ност в тази практика и може
да се стигне до конфликт на
интереси. Те призовават Ев-
ропейската комисия да разп-
редели разрешенията за под-
новяването на друга държава
членка.

В заключение евродепута-
тите подчертават, че трябва да
се гарантира политическа от-
говорност при приемане на
разрешения под формата на
актове за изпълнение - т. нар.
процедура по комитология. Ко-
мисията и държавите членки
трябва да публикуват подроб-
ни протоколи и да направят
гласуването си обществено
достояние. ç

майки под селекционен
контрол (ДПЖСК).

 Още 11 млн. лв. трябва
да постъпят по сметките на
всички 9429 земеделски
стопани, участващи по схе-
мата, като втори транш. На
12 декември 2018 г. ДФЗ
преведе първи транш в
размер на близо 73 млн. лв.
(72 864 453 лв.) на 9429 зе-
меделски стопани по схе-
мата. Изплатените средст-
ва представляват 88,77% от
одобрения размер на дър-
жавната помощ за всички
кандидати.

 Освен плащанията, до 1-
2 месеца, ще бъде готова и
новата държавна помощ за
малки хладилни камери за
съхранение на плодове и зе-
ленчуци - подпомагане, ко-
ето беше предложено от
бранша през изминалата го-
дина.

 Припомняме, че ЕК
одобри нотификацията ни за
държавна помощ миниман-
дри, а в момента се съгла-
сува с Комисията подобна
схема и за малки кланици,
както и за мобилни доилни
апарати, обясни министър
Порожанов. ç

Åâðîïàðëàìåíòúò
ïîèñêà ïî-äîáðè
ïðàâèëà çà
ðàçðåøàâàíå íà
ïåñòèöèäè

обвързано подпомагане за
млечни крави бяха изпла-
тени 28 339 651 лв. По Схе-
мата за обвързано подпо-
магане за месодайни кра-
ви под селекционен конт-
рол (ЕЖСК-месо) бяха из-
платени 3 131 835 лв. По
Схемата за обвързано под-
помагане за месодайни
крави и/или юници, бяха
изплатени 18 248 544 лв. По
Схемата за обвързано под-
помагане за биволи бяха
изплатени 3 615 633 лв. и
23 210 412 лв. по Схемата
за обвързано подпомагане
за овце майки и/или кози

Мярката за напояване
(мярка 4.3 "Инвестиции в ин-
фраструктура" - бел. ред.) се
очаква да стартира между
месеците май и юни. Това
заяви председателят на На-
ционалния съюз на земедел-
ските кооперации в Бълга-
рия Явор Гечев по време на
годишния национален семи-
нар на съюза, съобщиха от
пресцентъра на ресорното
ведомство. Кооперациите са
допустими бенефициенти по
мярката, допълни Гечев.
Според годишната индика-

стопанство в Балчик.
Дори най-евтината

земя в региона се котира
по-скъпо. Свитият пазар
вдигна цената на черно-
зема край Крушари и
Тервел, който доскоро се
продаваше под 2000 лв.
за декар. Поскъпването
ще продължи и след
присъединяването на
България към еврозоната,
предвиждат брокерите. ç

Ìÿðêàòà çà íàïîÿâàíå òðúãâà
ñëåä íÿêîëêî ìåñåöà

тивна работна програма за
2019 г. на МЗХГ старт на при-
ема по мярката трябва да
се даде през месец май. Бю-
джетът по процедурата ще
бъде 50 млн. евро, като по-
мощта е насочена към на-
поителните обекти и систе-
ми, разположени извън от-
делните земеделски стопан-
ства, коментира през декем-
ври зам.-министър Лозана
Василева. Припомняме, че
през юни Европейската ко-
мисия (ЕК) одобри прехвър-
лянето на 49,5 млн. евро от

мярка 4.3 към мярка 4.2 "Ин-
вестиции в преработка/мар-
кетинг на селскостопански
продукти".

След като в средата на
октомври 2017 г. стана ясно,
че се водят преговори за

прехвърляне на средства от
едната в другата мярка, Фер-
мер.БГ проведе анкета сред
своите читатели. В нея бли-
зо 70 на сто от отговорили-
те над 340 души посочиха,
че това трябва да се напра-
ви, за да се реализират по-
вече проекти по мярка 4.2.

След редица срещи и
дискусии последва искане
от страна на България към
ЕК за изменение на Прог-
рамата си за развитие на
селските райони. След ня-
колко корекции прехвърля-
нето на средства вече е си-
гурно, тъй като България по-
лучи одобрение от ЕК. За
страната ни това беше чет-
въртото изменение на Прог-
рамата. ç
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çà çåìåäåëñêèòå êîîïåðàöèè

За земеделските кооперации
трябва да има отделен специален
закон. Това обяви омбудсманът Мая
Манолова, която участва в дискусия
по актуалните проблеми на земедел-
ските кооперации на годишния
семинар на Националния съюз на
земеделските кооперации в Бълга-
рия, който се провежда край Варна.
Според нея по този начин държава-
та ще отговори на изискванията на
Европа, които особено през послед-
ните няколко години са категорично
срещу свръх концентрацията на
земя. Сблъсъкът между огромните
собственици и ползватели и дребни-
те собственици е драматичен, при
който потърпевши са малките.
Омбудсманът информира, че при
нея има постъпили сериозно коли-
чество жалби срещу неплащане на
рента и реалните собственици на
земя по думите й "стават крепостни
на големите ползватели, защото те
са много по-силни от тях".

Тя смята, че при кооперирането
малките производители ще могат
да са конкурентни и достатъчно
силни, когато се подписват догово-
ри. "В практиката си съм установи-
ла, че проблемът на дребните
производители е в това, че са с
"извити ръце", когато с преработва-
телите и големите изкупвачи и
прекупвачи се подписват договори-
те за следващия сезон. Реално те
не могат да наложат никое от
своите условия", поясни Мая Мано-
лова, цитирана от БТА.

Тя коментира още, че коопераци-
ите трябва да бъдат подкрепяни и
реално да има икономически и
административни стимули за тях, а в
момента няма нищо. Тя е категорич-
на, че кооперирането е ключът към
решаването на проблемите в редица

Въпреки рязкото заба-
вяне на инфлацията през
декември 2018 г. България
остава в топ 5 на страните
с най-висок ръст на потре-
бителските цени в Европей-
ския съюз. Това става яс-
но от последните данни на
Евростат. Според публику-
ваните данни най-рязко
увеличение на потребител-
ските цени през декември
се вижда в Естония с 3,3%,
следвана от Румъния с
3,0%, Унгария с 2,8% и Лат-
вия с 2,5%. Едва след тях
се нарежда България с
темп от 2,3%. Най-ниска ин-
флация в рамките на ЕС е
измерена в Гърция и Пор-
тугалия - по 0,6%, както и
в Дания - 0,7%. През пос-
ледните месеци инфлация-
та в България рязко се ус-
кори, варирайки между 3,6
и 3,7% в периода от юли
до октомври 2018 г. Едва
през ноември се отчете по-
остър спад в ръста на пот-
ребителските цени - до
3,0%, а тенденцията про-
дължи и през последния
месец на годината. Инфла-
цията обаче все пак оста-
ва по-висока в сравнение
с декември 2017 г., когато
бе на ниво от 1,8%.

В Европейския съюз ка-
то цяло годишната инфла-
ция през декември също
рязко се е забавила до
1,7% спрямо нивото от
2,0% през предишния ме-
сец. Така тя се запазва без
промяна в сравнение с де-
кември 2017 г.

Що се отнася до евро-
зоната, инфлацията там се
забавя със същия темп - с
0,3 пр.п., до 1,6% спрямо
1,9% през ноември. Тя оба-
че все пак остава над ни-
вата година по-рано, кога-
то бе на ниво от 1,4%, но и
доста под целта на Евро-
пейската централна банка
от около 2%.

На месечна база го-
дишната инфлация се е за-
бавила в 22 страни член-
ки, останала е без промя-
на в три и се е ускорила в
други три. Най-голямо въз-
ходящо влияние върху ин-
флацията в еврозоната са
имали услугите (+0,58
пр.п.), следвани от енер-
гията (+0,53%), храните,
алкохола и тютюневите из-
делия (+0,34 пр.п.) и нее-
нергийните индустриални
стоки (+0,12 пр.п.). ç

земеделски сектори, като например
розо- и черешопроизводството.

Омбудсманът посочи, че поземле-
ните отношения в страната се
характеризират с много ярки конт-
расти и противопоставяния и прес-
метна, че 1,5% от собствениците
държат над 85% от земята, а от
друга страна останалите проценти
са разпределени между десетки,
дори стотици хиляди дребни собст-
веници. По тази причина един от
начините за преодоляването на този
сблъсък между малките и големите е
чрез тяхното сдружаване чрез
земеделските кооперации.

Председателят на Националния
съюз на земеделските кооперации в
България Явор Гечев също коменти-
ра, че е необходим нов закон за
кооперациите. Той е съгласен с
мнението на Манолова, че за земе-
делските кооперации е необходим
отделен закон. Според него това е
наложително, защото в момента
законът за кооперациите обединява
в себе си изобщо кооперирането. "В
него има всякакъв тип кооперации,
но земеделието е друго, защото
основният ресурс при него е земя-
та", обясни той и каза, че в момента
в страната има около 900 земеделс-
ки кооперации.

Омбудсманът ще настоява стопа-
ните на унищожени немаркирани
прасета да бъдат обезщетени. Това
се разбра от срещата на Мая

Близо 45 000 безплатни
годишни е-винетки са вече
издадени на хора с ув-
реждания, информира
АПИ. Към същата дата са
подадени 63 824 заявле-
ния за получаване на
безплатен стикер. Дирек-
циите "Социално подпома-

Áëèçî 45 000 áåçïëàòíè ãîäèøíè å-âèíåòêè
ñà èçäàäåíè íà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ

гане" обработват и одоб-
ряват документите в 7-
дневен срок от подаване-
то им, след което ги
предоставя по електронен
път чрез защитен канал
на Агенцията. В срок до
края на работния ден,
следващ деня на получа-

Манолова с жители на село Тутра-
канци, чиито животни бяха умъртве-
ни в края на август 2019 г. заради
Африканска чума. Тя посочи, че
вече е разговаряла по темата със
земеделския министър Румен Поро-
жанов, който я е уверил, че заедно
ще търсят решение на този проб-
лем, за да не бъдат ощетявани
хората. "Ясно е, че в цяла България
хората отглеждат прасета и далеч
не всички са маркирани", каза
Маноловаи потвърди, че ще напра-
ви писмени препоръки до министер-
ството на земеделието за изплаща-
не на обезщетения на засегнатите
стопани. Според нея има варианти
да бъдат осигурени необходимите
за целта средства, които са около
30 хиляди лева.

"В Тутраканци са унищожени
близо 100 прасета, включително
бременни и малки", потвърди един
от засегнатите стопани. Хората от
селото обясниха, че от Българската
агенция за безопасност на храните
не им дават никаква информация
кога могат да започнат отново да
отглеждат свине, нито при кой
ветеринарен лекар да потърсят
възможност за регистрация и
маркировка на животните. Поради
тази причина те са потърсили
помощ от омбудсмана и, ако отново
няма реакция, са подготвили и ще
внесат колективен съдебен иск
срещу БАБХ. ç

"ЧЕЗ Електро България"
АД уведомява своите кли-
енти, че е установен опит
от страна на външни лица
да заблуждават клиенти на
дружеството с имейли, на-
подобяващи тези, които
потребителите получават
за електронна фактура.
Фалшивият имейл изглеж-
да почти идентично на съ-
общенията, изпращани от
компанията, но съдържа

Áúëãàðèÿ â òîï 5
â ÅÑ ïî ðúñò íà
ïîòðåáèòåëñêèòå
öåíè

×ÅÇ ïðåäóïðåäè çà ðàçïðîñòðàíÿâàíå íà âèðóñ,
ìàñêèðàí êàòî ñìåòêà çà òîê

прикачен файл с наимено-
вание на кирилица и раз-
ширение .7z, който предс-
тавлява вирус, съобщиха от
електроразпределителното
дружество. Съветът е кли-
ентите да не кликват върху
линка "тук", да не отварят
прикачения файл и ведна-
га да изтрият съобщение-
то. Електронните фактури
на "ЧЕЗ Електро България"
се изпращат само в .pdf

формат, се казва още в съ-
общението.

Посочва се още, че дос-
тъпът до електронния архив
с фактури на сайта на дру-
жеството www.cez.bg е на-
пълно защитен и функцио-
нира нормално, като от не-
го могат да бъдат изтегле-
ни електронните фактури.
Екипът по киберсигурност
на дружеството установи
източника на атаката и

предприе мерки за блоки-
рането му. "ЧЕЗ Електро
България" АД уверява сво-
ите клиенти, че техни лич-
ни данни не са били дос-
тъпвани или копирани от
сървърите на дружеството
от трети страни, завършва
мейлът. ç

Ïîñòúïèõà ñåðèîçíî êîëè÷åñòâî
æàëáè ñðåùó íåïëàùàíå íà ðåíòà
íà ðåàëíèòå ñîáñòâåíèöè íà çåìÿ,
ñúîáùè îìáóäñìàíúò

ване на дневната заявка,
АПИ издава безплатна
годишна електронна
винетка със срок на
валидност една година.

За улеснение на потре-
бителите на сайта
www.bgtoll.bg и на интер-
нет страницата на Агенция-

та за социално подпомага-
не www.asp.government.bg
ще бъде добавен бутон
"Проверка на електронна
винетка на правоимащите
лица". ç
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Има катастрофи, за ко-
ито човек се досеща инс-
тинктивно в мига, в който
види в далечината пробля-
съка на неизбежния инци-
дент. Нервната ти система
замира, ледени тръпки по-
лазват по гърба ти, а мо-
зъкът се вцепенява, защо-
то от един момент нататък
не можеш да направиш ни-
що, за да спреш трагедия-
та. Вероятно така са се
чувствали зрителите на по-
лета на совалката "Чалън-
джър" през 1986 година, ко-
гато са гледали как тя се
взривява във въздуха ка-
то нелеп фойерверк на
ужаса.

Абсолютно същата беше
ситуацията в Народното
събрание, когато депутати-
те от новото мнозинство -

ГЕРБ, патриотите и
ДПС, се изгавриха
напълно с българския
парламентаризъм,

отмениха предишно реше-
ние и дадоха мандат на пра-
вителството да преговаря
със САЩ за изтребителите
F-16, и то в модификация,
която съществува само на
хартия и не е правена ре-
ално никъде по света. Под
ножа на цинизма падна
всичко - финансовата рам-
ка, условията, взетите вече
решения. Абсолютно всич-
ко. Същото мнозинство, ко-
ето закрепи цената в раз-
мер на 1,8 милиарда, сега
я отмени и подписа на ка-
бинета празен чек. Това е
ситуация, която повече при-
лича на телефонно моше-
ничество, отколкото на ре-
ална политика, мисъл и
стратегия.

Същото мнозинство, ко-
ето твърдеше, че е загри-
жено за българските наци-
онални интереси, сега

съвсем официално
се поддаде на външния
натиск,

развърза кесията и пока-
за на своите избиратели,
че за тях законът е врата
в полето, дребна и незна-
чителна подробност, която
може да бъде пренебрегна-
та абсолютно. Не знам как-
ви мисли и планове вълну-
ват американците, но с та-
кива партньори те просто
нямат нужда от врагове в
България. Американските
изтребители бяха наложе-
ни с упорито парламентар-
но насилие върху правила-
та и най-циничното е, че то-
ва стана под аплодисмен-
тите на онази част от об-
ществото, която все съну-
ва някакъв различен капи-
тализъм, с правна рамка и
стройна дисциплина. Съща-

та онази част от общест-
вото, която вечно разтре-
вожено трепери за това, че
държавата неразумно дава
пари за АЕЦ "Белене", сега
започна похотливо да слю-
ноотделя за една по същес-
тво пирамидална схема за
неконтролируеми разходи.
Това е черният виц, в кой-
то се е превърнала Бълга-
рия днес.

И цялата тази лицемер-
на бурлеска се разигра под
мелодията на абсолютно
пренебрегване на фактите,
предложенията и на сама-
та действителност. От пар-
ламентарната трибуна чух-
ме сладострастни уверения,
че цената ще бъде намале-
на, но никой не ни каза с
колко, как и кога. Което е
сигурен знак, че нищо от
обещанията няма да се слу-
чи. България прие с охота
ролята на страна, която ня-
ма право да формулира
собствен национален инте-
рес и напълно го аутсорс-
на в ръцете на друга дър-
жава. С новото решение
ние станахме напълно за-
висими от американската
воля, от техния стратегичес-
ки интерес, от тяхната по-
литика и визия. И всичко
това маскирано с фразата
"по-пълна интеграция в НА-
ТО". Това, разбира се, е ка-
пан. Светът се променя с

България съвсем офи-

циално се отказва от

голяма част от услови-

ята, които тя сама

постави за сделката.

Сега вече всички трябва
да знаем, че нов изтреби-
тел ще имаме чак след 5-6
години, а най-вероятно чак
в края на следващото десе-

наредени Бахрейн и Слове-
ния, и следователно ние ще
получим самолети едва
след като първите две стра-
ни получат своите. Ако то-
ва ви е интеграцията в НА-
ТО - трябва добре да про-
верите политическите си
познания, те определено са
двойкаджийски.

При разиграването на
парламентарния карнавал
се случи и друго забележи-

Êàòàñòðîôàòà ñ Ô-16
Ïîä íàïîðà íà âúíøíèÿ íàòèñê ñúâñåì ðåàëíî ñå âèäÿõà êîíòóðèòå íà
èñòèíñêàòà óïðàâëÿâàùà êîàëèöèÿ, íà õîðàòà, êîèòî äúðæàò äúðæàâàòà
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че пътят, по който страната
поема, е трънлив и много
лъжлив. На всичкото отго-
ре сценката, разиграна та-
ка, е поредният пирон в пар-
ламентаризма. Борисов е
усвоил перфектно изкуство-
то да прави депутатите си
на маймуни, да се гаври с
тях като с марионетки и да
оставя бушоните си да оби-
рат политически негативи.
Защото от един момент на-
татък разговорът вече не е
за модела изтребител, кой-
то България ще купи, а за
това дали страната ни е ре-
ална демокрация, където ре-
шенията се взимат инфор-
мирано и с нормални про-
цедури. Не,

България показа,
че е полудържава.

А начело на тази смешка
стои администрация, която с
охота е склонна да се бори
за чужд интерес, а не за ин-
тереса на своите граждани.
А може би е нормално да е
така. Една страна, която съ-
ществува само на хартия, да
си купи самолет, който е са-
мо на хартия. Държава, чии-
то медии, вместо да изро-
вят реалните факти и да ги
забият в лицето на властта,
съучастват хибридно на чуж-
дите агенти на влияние и ръ-
копляскат на една прогнила
отвътре схема, която напъл-
но ще се самоторпилира в
процеса на преговорите. Гла-
суването в парламента мо-
же да има и очистващ ефект.
Под напора на външния на-
тиск съвсем реално се ви-
дяха контурите на истинска-
та управляваща коалиция, на
хората, които държат държа-
вата в усмирителна риза и я
насочват към поредната фи-
нансова катастрофа. Ако
всичко беше изрядно, щеше
ли решението да бъде взето
по този начин - с недомлъв-
ки, пируети и много лъжи?
Направена по този начин,
сделката е уязвима не само
политически, но и съдебно.
Опасявам се обаче, че с та-
зи заложена мина ще тряб-
ва да се справя съвсем дру-
го управление, наследило
токсичната политика на ГЕРБ
и техните съучастници в да-
лаверата. Но това е въпрос
за бъдещето. Днес реалност-
та е такава - една пълна по-
литическа и парламентарна
катастрофа, останките от ко-
ято ще пламтят радиоактив-
но още много време, давай-
ки ни реален знак какво се
случва с една държава без
суверенитет и страхлив пре-
миер, който предпочете да
потъне зад кулисите, за да
избяга от отговорност.

Не за мен. За България
е обидно.

Цветан Цветанов от ГЕРБ е най-активният говорител в полза
на американските изтребители

бързи темпове и неочаква-
ни завои. Ами ако утре САЩ
решат да напуснат НАТО,
защото техните интереси ги
отдалечават все по-повече
от всякакви колективни до-
говори, тогава какво пра-
вим? Тогава трубадурите на
евроатлантизма ще извър-
шат ли ритуално сепуко на
централния площад в София
като знак за това, че осъз-
нават своята грешка и про-
вал?

С новата рамка

тилетие. Ако мнозинството
бе толкова загрижено наис-
тина за състоянието на бъл-
гарската авиация и сигур-
ност, то задължително тряб-
ваше да отчете този факт.
Вместо това - ние буквално
хвърлихме едни пари от бал-
кона с неясната надежда, че
политиката ще е наша стра-
на и ще изпълни всичките
ни очаквания към нея.

България е част от па-
кетна сделка за самолети.
Преди нас на опашката са

телно нещо. Премиерът Бой-
ко Борисов блестеше със
своето отсъствие. Това от-
давна е политическа прак-
тика при него - при най-важ-
ните решения за страната
той избира нелегалността.
Министър-председателят не
се появи, за да поеме поли-
тическа отговорност за мо-
шеничеството, не намери
сили и доблест да се изп-
рави и да заложи авторите-
та си за сделката. Вероят-
но защото добре осъзнава,

Даже дошлите в парламента кукери не можаха да изгонят злото и новата управляваща коалиция
гласува заробващата сделка за Ф-16

Александър СИМОВ
От "Поглед.инфо"

Снимки Пресфото БТА
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През последните години
възходът на Китай  роди тър-
говската война на Тръмп
срещу него с надеждата, че
така той може да бъде спрян
и върнат назад, а Америка
да стане "отново велика". За-
почна мултиполярна битка
за запазване на американ-
ската хегемония и спиране
на тенденцията Китай да за-
еме мястото на САЩ като
световна сила.  Тръмп пред-
прие серия от мерки за на-
маляване на разходите на-
вън, оказване натиск върху
съюзниците си да поемат
допълнителни военни разхо-
ди, като купуват за тази цел
американско оръжие. Поли-
тиката на натиск към Бълга-
рия за самолетите F 16 в
това отношение е част от от-
чаяните опити да се спрат
загубите от търговската вой-
на с Китай. Тръмп демонст-
ративно подкрепи Брекзит.
Също така демонстративно
намали статута на предста-
вителството на ЕС в САЩ,
предпочитайки не единен
съюз, а отделни държави, на
които много по-лесно може
да наложи едни или други
искания.

Центърът на неговите
атаки в нарастващо несигур-
ния, хаотичен и мултиполя-
ризиращ се свят обаче бе
Китай. Заговори се за "сту-
дена" и "хибридна" война
между САЩ и Китай. Отно-
шенията помежду им започ-
наха да се изострят. Тръмп
демонстрира стремеж към
деглобализация, чрез която
да спре огромните китайс-
ки външноикономически ус-
пехи във вид на гигантски
търговски излишъци в отно-
шенията със САЩ и други
страни. Стратегията на аме-
риканците бе да се затруд-
ни китайският износ и така
да вкара в рецесия и да за-
държи развитието на китай-
ската икономика. Десетки
автори започнаха да прог-
нозират възможна ли е и
при какви условия реална
война между двете страни.
На този етап обаче

центърът на американс-
ката атака бе облагане-
то с мита на китайски-
те стоки и затруднява-
нето на китайски
инвестиции
в чужбина, ускорената над-
превара в областта на но-
вите технологии на четвър-
тата индустриална револю-
ция и особено на изкустве-
ния интелект и роботиката.

Какви са резултатите до-
сега от започнатата битка
между комунистически Ки-
тай и тресящите се от бит-
ката между протекционизма
на Тръмп и неолибералния

Âàøèíãòîí õâúðëè ïðåç ïîñëåäíèòå äåñåòèëåòèÿ òðèëèîíè âúâ âîéíè â ðàçëè÷íè ÷àñòè â ñâåòà
è â ïîâå÷åòî ñëó÷àè íå ñïå÷åëè

ÑÀÙ ñà ãóáåùèÿò îò ïðåäèçâèêàíàòà
îò Òðúìï òúðãîâñêà âîéíà ñðåùó Êèòàé

глобализъм на демократите
САЩ? Управляваната от Ки-
тайската комунистическа
партия най-голяма демог-
рафски страна в света, с
най-голям БВП по паритет
на покупателната способ-
ност в света, с най-високи
темпове на развитие за тол-
кова дълъг период сред
всички държави в света, из-
вадила 800 милиона души от
бедност за четвърт век е пе-
челившата в тази битка. Те-
зи дни бяха публикувани
данни за китайския износ
през изминалата година и
се оказва, че независимо от
американските усилия тър-
говският излишък на Китай
със САЩ през 2018 г., кога-
то Тръмп започна своята
търговска война, е най-го-
лемият от 2006 г. насам.

Въпреки всичките препят-
ствия, които се опита да му
наложи Тръмп, търговският
излишък на азиатският ги-
гант със САЩ е нараснал
със 17 % до 323.32 милиар-
да - най-високият от 2006 г.
насам.

Доналд Тръмп започна
търговската война с
Китай, за да намали
огромния търговски
дефицит на САЩ
и вместо да го намали, той
нарасна. Износът на Китай
за САЩ е нараснал с 11.3
% през 2018 г. в сравнение
с 2017 г. и е стигнал 478.4
милиарда долара, докато из-
носът на САЩ за Китай е
нараснал само с 0.7 %  до
155 милиарда долара.

Въпреки нарастващата
несигурност и промени в
световната икономика през
2018 г. Китай е постигнал ка-
то цяло рекордния износ на
стоки за 4.62 трилиона до-
лара в различни страни на
света. Това е с 12.6 % пове-
че в сравнение с предход-
ната година, независимо от
вълната от протекционизъм,
митнически и други препят-
ствия, характеризиращи
света като цяло.

Китай печели търговска-
та битка със САЩ. Затова
американците се мъчат от-
чаяно да намалят търговс-
кия си дефицит и извиват и
ръцете на съюзниците си, за
да купуват допълнително
техни стоки, както става нап-
ример със заплахите към
Германия да спре "Северен
поток 2" с Русия, за да мо-
гат да продават по-скъпия
си втечнен газ на европей-
ците.  Или както става с на-
тиска на страни като Бълга-
рия да купуват техни само-
лети и вероятно да спрат ми-
наването и на "Турски по-
ток" през страната ни.

САЩ хвърлиха през

последните десетилетия три-
лиони във войни в различ-
ни части в света и в пове-
чето случаи не спечелиха.
Така бе във Виетнам, Ирак,
Афганистан, Сирия и на ре-
дица други места. Сега гу-
бят и търговската война с
Китай. При това Китай  про-
дължава своето  настъпле-
ние не само към САЩ, но и
в глобален план. Неговият
търговският внос и износ
със страните по Пътя на коп-
рината е нараснал през 2018
г. с 13.3 %, а с подложената
на американски и европей-
ски търговски ограничения
Русия - с 24 %.

Китайският износ за
САЩ нараства, а в
същото време големият
губещ от търговските
войни на Тръмп
се оказва обикновеният
американец. В резултат на
неговите действия средни-
ят американски потребител
е трябвало през 2018 г. да
плаща 850 долара допълни-
телно за същите стоки, кои-

то е потребявал година пре-
ди това. При стагниращите
заплащания на голямата
част от американците и тен-
денцията на намаляваща
средна класа в тази страна
това означава влошаване на
тяхното положение и нарас-
тващо недоволство, превръ-
щащо САЩ все повече в по-
ляризирано общество, бъл-
букащо от нарастващи про-
тиворечи и всякакви риско-
ве.

В същото време китайс-
кият търговски излишък се
увеличава, а не намалява,
както му се искаше на
Тръмп. Той се надяваше да
успее да спре възхода на
Китай, както успя да нап-
рави същото с възхода на
Япония през 1985 г. Рейгън
с така нар. споразумения в
Плаца, с които принуди
японците да се съгласят
стойността на долара да на-
малее повече от два пъти,
за да се увеличи стойност-
та на внасяните японски
стоки в САЩ. Тогава успя,
защото Япония бе много по-
зависима страна. Китай
обаче е нещо съвсем дру-

го. В технологическо отно-
шение в много сфери той
вече изпревари САЩ. Го-
дишно броят на новите па-
тенти в Китай е много по-
голям от този в САЩ. Бро-
ят на кадрите в областта на
природните науки, матема-
тиката, инженерната сфера
в Китай е няколко пъти по-
голям, отколкото в САЩ. В
голяма част от новите тех-
нологии Китай се превръ-
ща в лидер. Продължава
своя възход, а противоре-
чията в САЩ не намаляват,
а нарастват. Прогнозите за
нова голяма криза през та-
зи или следващата година
ще се превръщат вероятно
в самосбъдваща се прогно-
за. И загубите в търговска-
та, в икономическата вой-
на вероятно ще започнат да
се компенсират със засил-
ваща се милитаризация, ко-
ято върви ускорено в це-
лия свят, и с нарастваща
интензивност на други ви-
дове войни.

Проф. Васил
ПРОДАНОВ

От "Клуб 24 май"
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Откакто на референдума
през 2016 г. повечето бри-
танци гласуваха за излиза-
нето на страната от Евро-
съюза, кой ли не се упраж-
ни в създаването на катас-
трофични сценарии за бъ-
дещето на Великобритания.
Според обладаните от ми-
рова скръб автори, извън
ЕС тази държава щяла да
бъде подложена на всички
възможни библейски катак-
лизми, в резултат на кое-
то, най-вероятно, щяла да
престане да съществува.
Единственото спасение,
продължават апокалипти-
ците, било в насрочването
на нов референдум, на кой-
то мнозинството британци
трябвало да гласуват за ос-
таване в ЕС. Подобен въз-
глед се застъпва основно
от представителите на по-
литическия, икономическия
и медийния елит. Те така и
не можаха да се смирят с
факта, че през 2016 г. нор-
малните британски гражда-
ни гласуваха не така, как-
то ги увещаваха важните
политици, анализатори,
журналисти. Това гласува-
не беше огромен удар по
самочувствието на елита.

Êîãàòî íÿêîå ðåøåíèå ñèëíî ïðîòèâîðå÷è íà èçèñêâàíèÿòà íà
èñòàáëèøìåíòà, òî òðÿáâà äà áúäå ïðîìåíåíî. Ñ öåíàòà íà âñè÷êî

Îòêàçúò îò Áðåêçèò å
îòêàç îò äåìîêðàöèÿ

Той беше свикнал нещата
винаги да стават съобраз-
но с неговите изисквания.
И изведнъж, о, ужас, нее-
литните хора отказаха да
се съобразят с мнението на
определящите себе си ка-
то суперкомпетентни граж-
дани. Моментално в ход бе-
ше пуснато клишето, че в
полза на излизане от ЕС
гласували "глупавите и
грозните", пък за оставане-
то били "умните и красиви-
те", т. е. елитът. Тази инт-

ерпретация показва, че
елитът никога не е харес-
вал демокрацията, никога
не е харесвал това поло-
жение, при което важните
решения се вземат не от
него, а от мнозинството
обикновени граждани. И
когато някое решение сил-
но противоречи на изиск-
ванията на истаблишмента,
то трябва да бъде проме-
нено. С цената на всичко.
Елитът бърчи гнусливо

нос след някой референ-

дум? Добреее. Значи тряб-
ва да се направи нов ре-
ферендум. Ако трябва, и
трети ще се направи .
Изобщо ще се правят ре-
ферендуми дотогава, дока-
то резултатите от него не
съвпаднат с желанията на
истаблишмента. Обяснени-
ето по повод Брекзит, че
избирателите били подве-
дени, нямали достатъчно
информация ,  нещо се
объркали, звучи лицемер-
но-глуповато. На всички

избори - били те за пар-
ламент, местна власт, пре-
зидент - има манипулации,
недостатъчно информация,
а и някой може да каже,
че се е объркал и не гла-
сувал за това, за което
всъщност искал. Значи ли
това, че ще повтаряме из-
борите дотогава, докато
елитът хареса резултати-
те? Можем да го правим
наистина, но тогава вече
няма да има демокрация.
Ще има диктатура на ис-
таблишмента, маскирана
като "загриженост за хо-
рата". Иначе казано, наро-
дът не знае кое е най-доб-
ро за него, затова елитът,
понеже е по-умен, ще му
казва какво да мисли, как-
во да прави и как да гла-
сува. Съкровената мечта
на елита е да няма нито
избори, нито референду-
ми, защото така няма да
има нужда да се съобра-
зява с мнението на прос-
тосмъртните. Само че от-
казът да чуваш мнението
на нормалните граждани е
отказ от самата същност
на демокрацията.

Петър ВОЛГИН
БНР

"Добре дошъл на Путин":
сърбите са приканени да
участват в парада по пос-
рещането му, от центъра
на Белград до църквата
"Св. Сава", един от най-го-
лемите православни хра-
мове в света, частично ре-
новиран със средства на
газовия гигант "Газпром",
където ще бъдат приветст-
вани руският президент и
неговият колега Алексан-
дър Вучич.
Въпреки че се стреми

към членство в Европейс-
кия съюз, Белград отказ-
ва да се присъедини към
международните санкции,
наложени на Русия след
присъединяването  на
Крим.
Освен историческата

привързаност към "голе-
мия православен брат сла-
вянин", този ентусиазъм е
резултат от подкрепата на

"Ôðàíñ ïðåñ": Ïóòèí ïðèñòèãà â Ñúðáèÿ êàòî ñóïåð çâåçäà
Âúïðåêè ÷å ñå ñòðåìè êúì ÷ëåíñòâî
â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, Áåëãðàä îòêàçâà
äà ñå ïðèñúåäèíè êúì ìåæäóíàðîäíèòå
ñàíêöèè, íàëîæåíè íà Ðóñèÿ

Москва по въпроса за Ко-
сово, чиято независимост
сърбите не приемат. Рус-
кото вето изключва член-
ството в ООН на бившата
провинция, контрола над
която Сърбия загуби след
бомбардировката на НАТО
през 1999 г. "Косово е Сър-
бия, Крим е Русия" - може
да се прочете по сръбски-
те улици.
Осъзнавайки популяр-

ността на госта си и изп-
равен пред серия от антип-
резидентски демонстрации,
силният човек в Белград -
Александър Вучич, описа в
понеделник пред частния
канал "Пинк ТВ" (проправи-
телствен) много близките
си отношения с Владимир
Путин. "Когато отидох в до-
ма му, за да му подаря ико-
на, той ме прие в 22:45 ча-
са, бяхме сами и той сви-
реше на пиано."

Според Максим Самору-
ков, руски анализатор в
Центъра за международна
политика "Карнеги", посе-
щението на Путин е по-
важно за Сърбия: "Балка-
ните сами по себе си имат
малко значение" в очите
на Москва и "не представ-
ляват приоритет в руската
външна политика". Влади-
мир Путин търси "полити-
чески престиж" и показва,
че има "руско влияние във
всички части на света".

"Една европейска стра-
на, която представя Русия

като партньор, толкова ва-
жен, колкото и останала-
та част на Европа, разби-
ра се, доставя удоволст-
вие", казва Саморуков, но
добавя, че "Русия няма да
се бори да запази важна
роля на Балканите".
Руско-сръбските отноше-

ния "са по-емоционални,
отколкото рационални", от-
белязва белградският ико-
номически анализатор Би-
ляна Степанович. Според
проучване на сръбското
правителство от декември
2017 г. една четвърт от жи-

телите (24%) посочват Ру-
сия като основен донор на
тяхната страна, като съща-
та част казват, че това е
ЕС. Въпреки това 75 на сто
от даренията идват от Ев-
росъюза или от негови
държави членки, докато
Русия дори не се появява
сред първите девет в кла-
сацията. Що се отнася до
преките инвестиции и тър-
говията, съотношението е
в полза на Европа.
Москва обаче има коз в

ръкава си:

Сърбия внася от Русия
две трети от нуждите си
от природен газ и суров
петрол. А руският гигант
"Газпром" притежава сръб-
ската петролна компания
NIS. Според Биляна Сте-
панович, Русия "все още не
е използвала" този лост,
"но има потенциал за вли-
яние". "Дайте ми евтин газ
отдругаде, аз съм купувач,
но все още не съм го ви-
дял", както каза Алексан-
дър Вучич в интервюто си
за "Пинк ТВ".

 Превод: "Гласове"
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Искам ли да играя в Хо-
ливуд? Аз не съм човек,
който мечтае да рaбoти на
едно място, а всъщност тво-
ри на друго. Интересно ми
е да бъда там, където се на-
мирам в момента.

В творчеството на Ха-
бенски, актьор от МХАТ
"А.П. Чехов", се редят ця-
ла колекция от роли от ис-
тински стойностни и голе-
ми проекти. "Статски съвет-
ник", "Ирония на съдбата",
"Особено опасен" на Бек-
мамбетов, "Ирония на съд-
бата. Продължение", "Ад-
мирал" са все култови фил-
ми с яркото участие на ак-
тьора. "Адмирал" недвус-
мислено говори за това.

Филмите с исторически
сюжет са много модни днес.
При това съвремието катас-
трофически липсва в за-
мислите на режисьорите.
"Аз лично смятам, че съв-
ременни фирлми има дос-
татъчно". Историческото

Аз играх не Колчак,
а човека

дящи костюми, и това се
оказва измамно. В крайна
сметка се получава не
филм, а музеен експонат.
Зрителят 20 минути се лю-
бува на историческата въз-
становка и след това се
отегчава до смърт. Но ако
има жива човешка история
във филма, ако в залата
зрителят си мисли, че тази
история е точно за него, се
ражда момент на актуал-
ност и съвременност. Такъв
момент в "Адмирал" според
мене има. Аз не играх ад-
мирал Колчак. Моята зада-
ча бе да намеря адекватен
на него художествен образ.
С качества на офицер, мъж,
на човек, обединяващ раз-
нообразни черти. В този
филм се разказва за съби-
тия със стогодишна дав-

Основателят и главен
изпълнителен директор на
Amazon Джеф Безос обяви
в сряда, че със съпругата
му Макензи се развеждат
след 25-годишен брак.

Наскоро бе обявено, че
Безос е най-богатият
човек в света, като състо-
янието му възлиза на
около 137 милиарда дола-
ра. Тък като пътят на
Джеф Безос към върха
върви успоредно с дълго-
годишния му брак, мнози-
на финансови експерти
отвъд океана очакват
разводът във формат
"подялба 50/50" да се
превърне в най-скъпия на
всички времена.

Не са разкрити подроб-
ности около причините за
раздялата на Джеф и
Мекензи, но версиите за
изстинала любов започват
да отстъпват място на
конспиративни тези за
прегрупиране на капитали.

Все пак най-скъпият
развод досега е на Алек

Вилденщайн и Джослин
Вилденщайн - от 1999 г.,
в размер на 3,8 милиарда
долара

Френско-американския
бизнесмен и търговец на
изкуство Алек Вилден-
щайн и съпругата му
Джослин след 21-годишен
брак си обръщат гръб.
Бившата съпруга получа-
ва 2,5 милиарда долара и
100 милиона за всяка
следваща година в про-
дължение на 13 години.
На днешни пари това
възлиза на около 5,7
милиарда долара.

Рупърт Мърдок и Ана
Мария Торв се разделиха
срещу 1,7 милиарда долара.

Медийният магнат
Рупърт Мърдок и журна-
листката Ана Мария Торв
бяха женени в продълже-
ние на 31 години и имат 3
деца. Двамата са имали
различни планове за
живота си, след като
Мърдок се пенсионира. Те
се споразумяха за "прия-

Константин
Хабенски:

ност, затова речта и дрехи-
те са други, други са обсто-
ятелствата. Ако на екрана
се развихря любовна сце-
на, зрителят не бива да за-
бележи, че копчетата от кос-
тюмите са от друга епоха.
Това говори или за лош сце-
нарий, или неправилни
снимки или за сапунена
опера.

Актьорът не се стреми
към фабриката за звезди на
Холивуд. "Аз твърдо зная
едно: работил съм, работя
и ще работя в Русия. Аз ди-
шам чрез руския език.

Всички мои пътувания
из Америка са само турис-
тически пътешествия. Ня-
ма смисъл да се хващам за
всякакви роли в Холивуд,
когато в родината ми сти-
га интересната работа".

кино не е важно дали е мод-
но или не, то си е крайно
опасен жанр. Актьорите и
режисьорите много лесно се

оказват подвластни на ан-
туража. Артистите се раз-
хождат около исторически
здания, облечени в подхо-

Джеф Безос и съпругата му

телска раздяла" през 1998
г. Детайли около споразу-
мението не бяха разкрити,
но се смята, че Торв е
получила 1,7 милиарда
долара. Те побързаха да
продължат да живеят
пълноценно. Мърдок се
ожени за Уенди Денг 17
дни след развода, а Торв

се омъжи за Уилям Ман 6
месеца по-късно.

Бърни Екълстоун и
Славица Радич - не са
двойка, което им струва
1,2 милиарда долара.

Изпълнителният дирек-
тор на Формула 1 Бърни
Екълстоун - един от най-
богатите хора във Вели-

кобритания, се разведе с
хърватския модел Славица
Радич през 2009 г. Разво-
дът е оценен на 1,2 мили-
арда долара. Въпреки че
подробностите около него
не са съвсем ясни, се
смята, че има необичаен
обрат и всъщност Радич
плаща на Екълстоун.

Големият актьор заяви,
че смята президента на
САЩ за "ужасен"и "съвър-
шено неморален" човек,
който е опасност за страна-
та и демократическите
ценности. Това той заяви за
вестник Bild am Sonntag.

"Във всеки образ, който
извайвам, винаги нами-
рам нещо, с което да
съчувствам и съпреживя-
вам на героя", споделя 75-
годишният актьор. Той
дълго изучава личността
на този, който ще предста-

Роберт де Ниро не иска
да играе Доналд Тръмп

вя на екрана, разглежда
качествата му под различ-
ни ъгли. "В случая с
Тръмп всеки ден се опит-
вам да намеря нещо, което
да предизвика чувство на
съпричастност, но не ми
се удава, просто е невъз-
можно".

Робърт Антъни де Ниро
е американски актьор,
режисьор, продуцент и
основател на филмовия
фестивал в Трайбека. Носи-
тел на два "Оскара", с право
е смятан за един от най-

великите актьори на своето
време. Известен най-вече с
ролите си на гангстери,
мафиотски босове и конф-
ликтни и проблемни инди-
види, той често играе във
филми на режисьора Мар-
тин Скорсезе, а също и на
Брайън де Палма.

Де Ниро е известен със
своята отдаденост и отго-
ворно отношение към
ролите си: наддава прибли-
зително 25 килограма и се
научава да се боксира, за да
изиграе ролята на Джейк
ла Мота в "Разяреният
бик", изпилва си зъбите за
"Нос Страх", научава се да
свири на саксофон за
филма на Скорсезе "Ню
Йорк, Ню Йорк".

Богатите също търпят поражения
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Великият италиански ре-
жисьор Лукино Висконти е
роден в началото на ХХ век.
Той оставя значима диря в
историята на киното и в све-
товното културно наследство.
Зрителите от цял свят отдав-
на преоткриха шедьоври ка-
то "Смърт във Венеция", "Ге-
пардът", "Роко и неговите
братя".

Той режисира общо 66 те-
атрални спектакъла, 2 бале-
та, 2 опери и 14 филма.

Лукино Висконти ди Мод-
роне е роден на 2 ноември
1906 г. в старинен аристок-
ратичен дом в Милано. Дет-
ството му преминава между
домашния театър на семей-
ството, уроците по музика,
отглеждането на коне и пъ-
тешествията из Северна Аф-
рика и Европа. Когато на-
вършва 30 години, замина-
ва за Париж и благодаре-
ние на близката си приятел-
ка Коко Шанел се среща с
Жан Реноар, чийто асистент
става малко по-късно. По
време на фашисткия режим

Лукино Висконти - „Гепардът“
на световното кино

в Италия се включва в съп-
ротивата срещу Мусолини.

През 1943 г. дебютира в
игралното кино с "Натрап-
чивост", заснет по мотиви на
известния роман на амери-
канския писател Джеймс
Кейн, "Пощальонът звъни
винаги два пъти". Филмът
е смятан за предтеча на не-
ореализма. Този наситен с
психологизъм разказ е фо-
кусиран върху живота на
съвсем обикновени хора -
нещо, което дотогава се
случвало твърде рядко.

По този повод Висконти
заявява: "В киното ме дове-
де преди всичко задължени-
ето да разказвам историите
на обикновените хора. Опи-
тът ме научи най-вече на то-
ва, че човешкото същество,
с неговата самостойност и
външен облик е единствено-
то, което действително може
да изпълни кадъра, че обк-
ръжаващата среда се изграж-
да от него, от живото му
присъствие, и от страстите,
които го вълнуват."

За да събере истории от
живота, Висконти обикаля
Италия, среща се с най-бед-
ните и винаги подчертава
левите си убеждения, които
в младостта му често се оказ-
ват пречка за творческа изя-
ва.

В резултат на наблюде-
нията му, през 1948 г. се по-
явява полемичният, почти

документален филм "Земята
трепери" - екранизация по
романа на Джовани Верга
"Семейство Малаволя".

По-привлекателен за пуб-
ликата е "Най-красивата" от
1951 г., по сценарий на Че-
заре Дзаватини - изследва-
не "зад кулисите" на филмо-
вия бранш, с великолепна
игра на Ана Маняни в ро-

лята на майка, вманиачена
по медийното бъдеще на мал-
ката си дъщеричка.

През 1954 г. снима пър-
вия си цветен филм "Чувст-
во", който бележи обрат в ка-
риерата му и критиката го
възприема като предателст-
во към традициите на неоре-
ализма. От тройката "бащи
на неореализма" - Роберто
Роселини, Виторио де Сика
и Висконти, той най-бързо
се отдръпва от бедността и
документалната достоверност.

В "Чувство" грандиозна-
та историческа фреска е фон
за разгръщането на една
лична драма. През 1957 г.
деликатната любовна исто-
рия "Бели нощи", вдъхнове-
на от романа на Достоевс-
ки, е удостоена със "Сребъ-
рен лъв" за режисура на ки-
нофестивала във Венеция.
Главните роли изпълняват
Марчело Мастрояни, Мария
Шел и Жан Маре. Междув-
ременно Висконти поставя
много театрални спектакли,
а също и опери.

Въпреки усилията за по-
добряване на ситуацията и
протестите срещу половото
неравноправие, жените в
Меката на киното остават
малцинство - само 8 % от
най-касовите 250 филма в
американския бокс-офис
през 2018 година са режи-
сирани от дами.

21-вият годишен доклад
Celluloid Ceiling на Центъ-
ра за изследване на жени-
те в телевизията и киното
към университета на Сан
Диего показва, че процен-
тът на представителките на
нежния пол зад камера през
миналата година е спаднал
с три на сто спрямо пред-
ходната.

Въпреки че през послед-

Рисунка на френс-
кия художник Жан
Енгр (1780-1867) бе
продадена на аукцион
за 900 хиляди евро.
Търгът се е състоял в
град Сен-Валери-ан-
Ко. Творбата е закупе-
на от американски
колекционер. Това е
втората по големина
сума, която се харчи
за картина на худож-
ника. Върху платното
е изобразен граф Луи
Матьо Моле. По
думите на изкуство-
веда Бруно Рокини
фигурата на Моле не

Жените в киното са малко
ните години неравноправи-
ето между половете във
филмовата индустрия чес-
то е във фокуса на общест-
веното внимание, докладът
показва, че възможностите
за жените не се подобря-
ват. Процентът на дамите
режисьори сред създатели-
те на най-касовите продук-
ции през 2018 г. е по-ни-
сък, отколкото е бил през
1998 г., когато е направе-
но първото подобно проуч-
ване. Тогава 9 % от най-
успешните филми са били
дело на жени. През 2018 г.
20 % от всички ключови
фигури зад 250-те най-ус-
пешни продукции - режи-
сьори, сценаристи, проду-
центи, изпълнителни про-

дуценти, монтажисти и опе-
ратори, са били жени - с
два процента повече, откол-
кото през 2017 г.

Според авторите скром-
ният напредък е свидетелс-
тво за индустрия, която
упорства срещу промяната.

Повече са дамите сред
сценаристите и продуценти-
те на най-касовите филми
- съответно 16 и 21 про-
цента от тях са жени, с по
пет процента повече, откол-
кото през 2017 г.

Режисьорката София Ко-
пола  печели "Оскар" за
"Най-добър оригинален сце-
нарий" за паметната й дра-
ма "Изгубени в превода".
София проправя свой собс-
твен път, различен от този

на баща си Франсис Форд,
със стилни филми, фокуси-
рани върху млади, красиви

Продадоха рисунка на Енгр за 900 хиляди евро
е много известна през
XIX век, затова
художникът го рисува
с прост молив, а това
прави ескиза много
ценен.

Рисунките на Енгр
просто са могли да се
намират в коша за
боклук. Преди няколко
месеца жителка на
Сен-Валери-ан-Ко
намерила друга рисун-
ка в мазето си и
решила да я занесе в
аукцион. Ронкини не
можал да повярва на
очите си, когато видял
годината 1840 върху
портрета на херцога
на Орлеан - Фердинад
Филип.

Изкуствоведът
вижда подписа "Енгр".
Експертизата потвърж-
дава, че рисунката е
оригинална, а продаж-
бата е в полза на
колекционер от Китай
за 450 хиляди евро.
Не е чудно, портретът
на граф Моле е наме-
рен в същото мазе.

Жан Огюст Доми-
ник Енгр е лидер на
европейския академи-
чен стил през XIX
век. Неговите творби
са уникални и красят
стените на музеи като
Лувъра, "Орсе", "Пти
Пале", Държавния
музей по история на
изкуството "А. С.

Пушкин". Той рисува
в Париж  "Апотеоз на
Омир" за таван на
Лувъра, а през 1832 г.
се връща към портре-
та с един шедьовър -
Луи-Франсоа Бертен..
През 1834 г. Енгър
приема поста дирек-
тор на вила "Медичи"
в Рим и остава там в
продължение на 7
години.

Отново в Париж за
"Отел дьо Вил" рисува
"Апотеоз на Наполеон
Първи". Влага цялото
си въображение в една
творба с голи тела -
"Турска баня", шедьо-
вър от последните му
години.

и привилегировани хора,
като "Обречени да умрат" и
"Някъде".

Портрет на Жан
Огюст Енгр
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Николай Райнов - ренесансова
фигура в изкуството

12. . . . . ÈÇÊÓÑÒÂÎ

Дълги години Николай
Райнов е единственият пре-
подавател по история на из-
куството в Художествената
академия. Той оставя трайни
следи в модерното българско
изкуство. "Един от първите ми
учители и който едва ли знае,
че аз съм негов ученик, това
беше Николай Райнов. Него-
вата "Историята на изкуства-
та" формира и изгради у мен
много неща, на които и досе-
га държа", казва Светлин Ру-
сев в разговор от 2000 годи-
на. "Отшлифовал е вкусът на
поколения български худож-
ници към красивото и сми-
сленото. Някои наистина пос-
ле са имали щастливата въз-
можност да обиколят света с
неговите музеи, но вече под-
готвени да съзерцават и по-

Цено Тодоров е смя-
тан за един от старей-
шините на българско-
то изобразително изкус-
тво от първата полови-
на на XX век. Роден е
във Враца на 20 март
1877 г. Учи в първия
випуск на Държавното
рисувално училище,
днешната Национална
художествена академия.
Завършва специалност
"Живопис" при проф.
Иван Мърквичка и
проф. Антон Митов,
след което специализи-
ра изящни изкуства във
Франция.

През 1908 г. Тодоров

пиват, а онези, които това не
са могли да сторят, ще живе-
ят с чувството, че са видели
всичко със собствените си
очи", спомня си неговият уче-
ник Иван Керезиев. В интер-
вю от 1986-а художникът раз-
казва за първата си среща с
този "компетентен, учен и мъ-
дър човек":

"Шапката, острият про-
фил и тънките презрително
свити устни на Николай Рай-
нов ми се виждаха крайно
интересни за рисуване. И ги
рисувах. И не един път", каз-
ва той.

Николай Райнов роден на
1 януари 1889 г. и умира на
2 май 1954 г.. Той е поет, бе-
летрист, критик, учен, худож-
ник - живописец, график и
илюстратор. Завършва Духов-

ната семинария в София, а
след това следва философия
в Софийския университет.
Изключително ерудирана лич-
ност, която впечатлява с бо-
гато по обем и разностранно
по съдържание творчество.

Появата му в българска-
та литература е свързана с
"Богомилски легенди" (1912),
а следващите му творби
"Слънчеви приказки", "Очи-
те на Арабия", "Книга за ца-
рете", "Видения из древна
България" го нареждат сред
най-даровитите умове на
българския XX век. Творчес-
ките търсения на Николай
Райнов излизат далеч извън
националното и същевре-
менно съграждат национал-
ната ни култура.

Интересува се от източни
религии, средновековни па-
метници, световна митоло-
гия, фолклор. Неговите "При-
казки от цял свят" са събра-
ни в 30 тома. Като художник
е известен с декоративния си
стил. През 1919 г. за него-
вите декоративни творби Гео
Милев пише: "Николай Рай-
нов е рядко съчетание на два
таланта - талант на словото
и талант на цветната фор-
ма, поет и художник. Него-
вата живопис е тясносродна
с неговата поезия; влюбен в
декоративната словесна пле-
теница, разпръскващ щедро
в своите поеми и легенди
скъпите бродерии на източ-
ната мистика, изпъстрени с
многоцветни скъпоценни ка-
мъни, Николай Райнов е тъ-
нък декоратор в живописта.
Достойнствата на идея, ком-
позиция, линия и краска, ко-
ито са съчетани в изложе-
ните декоративни работи, да-
ват на Николай Райнов без-
спорно място на може би на-
шия най-добър декоративен
художник - и единствения в
полето на книжната илюст-
рация. Пълнотата на тези
достойнства обаче не затва-
ря, а, напротив, широко раз-
тваря бъдещия път на едно

още по-пълно и по-дълбоко
развитие."

В началото на 20-те го-
дини, след като писателят
вече се е завърнал от пъту-
ването си в Близкия изток
и на което се дължат голя-
ма част от преразказите му
на арабски приказки, той е
назначен за главен библи-
отекар в Народната библи-
отека в Пловдив.

През 1925 г. заминава за
2 години в Париж, а през
1927-а е назначен за препо-
давател по история на изкус-
твото в Художествената ака-
демия в София, където пре-
подава до 1950 година. Пи-
ше критични статии по лите-
ратура и европейска живопис.
В тази връзка особено зна-
чими са 9-томното издание
"Вечното в нашата литерату-
ра" и 12-томната му "Исто-
рия на пластичните изкуства".

И в научните си тълкувания,
в творческите си възприятия
Райнов е привърженик на
символизма и експресиониз-
ма. Николай Райнов е от мал-
цината учени, които са допус-
нати в библиотеката на Мал-
тийския рицарски орден. През
1933 г. той се запознава със
секретните ръкописи, свиде-
телстващи за богомилите и
тяхната дейност.

Писателят и художник е
роден в село Кесарево, Вели-
котърновско. Баща му Иван
Райнов е изтъкнат деец на
националноосвободителното
движение в Македония. Фа-
милното име Райнови, оста-
вило видими следи в българ-
ската литература и изобра-
зително изкуство, носят и
брат му Стоян, български ке-
рамик, и двамата му синове
- писателят Богомил Райнов
и скулпторът Боян Райнов.

сил Захариев, Преслав
Кършовски.

В българската пор-
третна живопис Цено
Тодоров е запомнен ка-
то новатор, чийто стил
се отличава с финес,
реалистична форма и
силно въздействащ ко-
лорит. Работи най-ве-
че в портретния жанр,
но рисува също пейза-
жи и натюрморти, вае
скулптури.

Изповядва идеята,
че "една живопис оп-
ростена е винаги жи-
вопис дълбока". Съз-
дава огромно творчес-
тво, включващо бога-
та галерия от портре-
ти на видни българи -
държавни мъже, писа-
тели, художници, пое-
ти. Сред известните му
творби са портретите
на Пейо Яворов, Тео-
дор Траянов, Дора Га-

бе, Боян Пенев, Димо
Кьорчев, Йордан Йов-
ков, Кирил Христов,
Екатерина Каравело-
ва, проф. Асен Злата-
ров, Иван Попов, Са-
ва Огнянов. Известни
са пейзажите му "Люк-
сембургската градина",
"Река Марна при Па-
риж", "Пейзаж от Хи-
саря", както и един ци-
къл битова живопис -
"Жътва", "Пазар", "В
кръчмата". За период
от четири десетилетия
творби на художника
са представяни в Рим,
Белград, Берлин, Вие-
на, Будапеща, Прага,
Ню Йорк, Атина, Мос-
ква. През 1952 г. Це-
но Тодоров прави го-
ляма съвместна излож-
ба с Владимир Димит-
ров - Майстора, Сте-
фан Иванов и Андрей
Николов.

И сянката е
прозрачна...

пътува из Египет и Па-
лестина и рисува пей-
зажи, които оказват
чувствително влияние
върху формирането на
импресионизма в Бъл-
гария. По време на
Първата световна вой-
на рисува батална жи-
вопис в Прищина и
Прилеп. От 1910 г. е
професор по живопис в
Художествената акаде-
мия, а през 1930 - 1932
г. е неин директор. Уче-
ници на Тодоров са ня-
кои от най-изтъкнати-
те български художни-
ци като Златю Бояджи-
ев, Васил Стоилов, Ва- Портрет на Боян Пенев - литературен критик
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Анатолий СТАНКУЛОВ

Ãðàôèòèòå íà Áàíêñè
Смях

Ако петролът стане
безплатен, с колко ли ще
поскъпнат стоките у нас?

  

Семейство обядва.
Жената не яде почти ни-
що. Мъжът се храни с
видимо удоволствие, но
все пак я пита:

- Скъпа, защо не хап-
ваш?

- Ти какво искаш? Да
стана някоя дебела кра-
ва ли? Ще е ужасно!

- Добре, скъпа, ти си
знаеш, но повярвай ми -
кльощавата крава не из-
глежда по-добре...

  

Говорят си двама при-
ятели:

- Ти за какво си, да
имат ли равни права мъ-
жете и жените?

- Твърдо съм ЗА!!!
Писна ми да ме команд-
ва жена ми…

  

Властна жена към мъ-
жа си:

- Изми ли чиниите?
- Почти, скъпа. Оста-

на само сателитната...

Àðìåíñêè
ìúäðîñòè
RRRRR Светът е като

стълба: един се изкач-
ва, друг слиза.
RRRRR Главата си дръж

на хладно, а краката на
топло.
RRRRR Безделникът е

здрав за ядене и бо-
лен за работа.
RRRRR Истината се каз-

ва на шега.
RRRRR Един може да

развали славата на хи-
ляда.
RRRRR Бог също се нуждае от хубавото.
RRRRR Има думи, които и с черпак мед не можеш да прег-

лътнеш.

RRRRR Има случаи, когато мълчанието е злато, а думите -
сребро, има случаи, когато думите са злато, а мълчание-
то - сребро.
RRRRR Болестта, идва на бегом, а си отива ходом.

RRRRR Вкъщи - петел, на улицата - пиленце.
RRRRR Веднъж да пийнеш вино е добре, два пъти - доста-

тъчно, три пъти - е вече тежко.
RRRRR Гаргата и със захар да я храниш, предана няма да

стане.
RRRRR Глупакът казал, умният проверил.
RRRRR Горделивите не се харесват един на друг.
RRRRR Гърлото е затова тясно - да не могат думите да

излизат бързо от него.
RRRRR Да живееш в бедност не е срамно, да живееш в

мръсното обаче е позорно.
RRRRR Да лаеш също е занаят.
RRRRR Докато госпожицата се нагизди, сватбата й

свърши.
RRRRR Докато не почукаш на вратата, никой няма да ти

отвори.
RRRRR Докато колата не се обърне, пътищата няма да

изправят.
RRRRR Докато не покажеш на дявола ада, той няма да

намери пътя за рая.
RRRRR Докато сърцето не заболи, сълзите няма да поте-

кат.
RRRRR Докато умният се накани да се ожени, глупавият

със семейство се сдобива.
RRRRR Дом без жена е като мелница без вода.
RRRRR Думата спасява, но и убива.
RRRRR Една лоша постъпка поражда друга.
RRRRR Една майчина благословия снема проклятието на

седем попове.
RRRRR Жени се за дъщеря на развратник, но нему своята

дъщеря за жена не давай.
RRRRR За глупака един глупак е по-добър от хиляда умни.
RRRRR За лошия баща наказанието е безпътен син.
RRRRR За мишката по-силен звяр от котката няма.
RRRRR За мързеливия седмицата има седем недели.
RRRRR Законът е създаден за богатия, а наказанието - за

бедния.
RRRRR Замръзналата змия ще ухапе онзи, който я стоп-

ли.
RRRRR Злото зло донася.
RRRRR И магарето се възхищава на своя глас.
RRRRR И опитната лисица с двете лапи попада в капана.
RRRRR И планините се боят от парите.
RRRRR И сабята без дела ръждясва.
RRRRR И царят трябва да бъде достоен за трона.

От завещание:
- На съпругата ми, която цял живот мечтаеше

за диамантено колие и палто от норки, завеща-

вам моето старо, но здраво кресло люлка. В него
е много приятно да мечтаеш.
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Вероятно мнозина си спом-
нят "схватките" между свадливи-
те съседи във филма "Сърдити
старчета". Там основната причи-
на беше съперничество за жен-
ско внимание, но за повод бе
използван риболовът от дупка в
леда. И по-точно: кой, къде и
най-важното - първи, е пробил
поредната дупка в леда. За да
се стигне дотам, че едното стар-
че направи дупка в помещение
от къщата на съседа си. Разби-
ра се, това е търсен комичен
ефект…

У нас климатичните условия
изключват подобни събития. Ре-
ките изключително рядко зам-
ръзват изцяло и обикновено пок-
риващият ги лед е нестабилен,
само в тихите участъци, или около
бреговата ивица. Той повече пре-
чи, отколкото да подпомага ри-
болова. Логично е, че рибата
трябва да се търси в открита
вода. Или по-точно там, където
ледената покривка граничи с ви-
димото водно течение.

Малко по-добро от гледна
точка на подледния риболов е
положението в затворените во-
доеми, особено ако са във висо-
копланинска област. При по-ста-
билна зима се оформят 2-3-4
месеца с възможност за практи-
куване на риболов от дупка в
леда. На фона на опита на рус-
наци, норвежци, шведи и фин-
ландци, българският опит може

да се смята като капка в море-
то. И все пак поне от две-три
десетилетия насам този вид ри-
болов намира привърженици. Ако
времето - макар и студено, е без-
ветрено и слънчево, това е не-
оспоримо риболовно удоволствие.

Ще си позволим няколко съ-
вета - не към онези, които вече
са се пробвали и знаят доста-
тъчно, а към новаците, които ще
се множат, стига да има по-ста-
билни зими.

Едно задължително предуп-
реждение: освен неподозирано
удоволствие, риболовът върху ле-
да крие сериозни опасности, осо-
бено ако се пренебрегнат съве-
тите на по-опитните. Това е нож
с две остриета. Има доста слу-
чаи на пропадания в ледените
води, някои от които завършват
плачевно. Така че - умната! Ня-
колко зимни риби не могат да
оправдаят измръзвания, бронхо-
пневмонии, та даже и по-сери-
озни последствия. Вярно е, че
оригиналната поговорка се отна-
ся до семейни отношения, но мо-
жем да я приспособим за нашия
случай.

Ето горе-долу какво трябва
да спазвате при екипировката си
при подобно приключение.

Дрехите - помнете, че не де-
белината им топли, а въздухът
между отделните пластове, кой-
то действа като изолатор. Така
че е по-добре да облечете ня-

колко ката по-тънки дрехи, от-
колкото, примерно, една дебела
шуба. Така ще бъдете по-опера-
тивни, няма да усещате тежест,
която просто превива гърба ви.

Обувките - при всички слу-
чаи ще ви се наложи да се по-
размърдате, най-малко, за да
проверите какво е положението
при някои от съседните (резер-
вни) дупки. Но в сравнение с
движението през останалите се-
зони за риболов, това премест-
ване е нищожно. Затова трябва
да обърнете особено внимание
на обувките. Известно е, че из-
мръзването тръгва първо от кра-
ката. На практика обикновено
се разчита на гумени ботуши,
което означава, че не трябва
да се срамувате, ако първо нах-
лузите един, та даже и два чифта
домашни плетени чорапи от ис-
тинска вълна. А това пък пред-
полага да използвате обувки с
един-два номера по-големи от
обичайните. А защо, поне онези
от вас, които са ходили в ка-
зармата, да не си припомнят ста-
рия войнишки номер срещу сту-
да - увивате краката си с хар-
тия, а върху нея нахлузвате чо-
рапи и терлъци.

Към "екстрите" ще добавим
рибарско столче - твърде бързо
ще ви омръзне да стоите прав
до дупката, или да клечите на
едно коляно. И още: термос със
сладък чай с лимон (но не и ал-

кохол, който създава временна
и лъжлива илюзия за затопля-
не); кърпа за избърсване на ръ-
цете след изваждане на риба от
дупката в леда (дай, Боже, да ви
се наложи да използвате кърпа-
та!). Добре ще е да имате и чер-
пак за изчистване на дупката от
ново замръзване, а не да прави-
те това с ръка. Подобен черпак
е лек и заема незначително мяс-
то в багажа.

Вярно е, че мнозина гледат
на риболова като възможност да
отдъхнат от напрежението и
предпочитат самотата. Но нека
това го правят през останалите
сезони. През зимата, при този
рисков начин на риболов, е пре-
поръчително да сте в компания
с още 1-2 приятели. При нужда
точно те ще ви помогнат да из-
бегнете нежеланата ледена ба-
ня. Затова не забравяйте да взе-
мете с вас 20-метрово тънко въ-
женце за екстрени ситуации. А
случи ли се случката, от която
всички се страхуват, не се па-
никьосвайте - използвайте въ-
женцето, припълзявайте върху
най-близкият леден ръб с кол-
кото е възможно по-голяма част
от тялото си. А след това след-

ва задължителна смяна на дре-
хите със сухи, пиене на горещи
напитки (чай), затопляне около
огън или в купето на работещ
автомобил. Но като че ли най-
добре е набързо да приберете
багажа си и да поемете по об-
ратния маршрут към собствено-
то си жилище, където най-доб-
ре можете да елиминирате неп-
риятните последици.

Макар и не гарантирано, от
подобни събития могат да ви
предпазят някои допълнителни
предупреждения: за приемливо
здрав може да се смята лед с
дебелина около 10 сантиметра;
здравият лед е синкав на цвят;
опасни са участъците около по-
топени дървета, или издаващи
се навътре скали, места с вли-
ващи се потоци или там, където
под леда има въздушни мехури…

Стъпвалите върху такава ле-
дена обвивка знаят как тя от
време на време пропуква. Тези
звуци не са особено приятни, но
все още не означават да се па-
никьосвате. Водоемът сякаш въз-
диша периодично, което изобщо
не означава, че ледът се троши.
Ако побегнете, ще предизвикате
смехове сред по-опитните.

Лед като мед - до обед

Заливат се с малко вода 500
г риба (треска или друг вид мор-
ска риба), половин глава лук, по-
солява се. Вари се около поло-
вин час на умерен огън. Изваж-
да се рибата, отделя се кожата
й, а месото се нарязва на късо-
ве. Изчаква се да изстине. На-
рязват се на кубчета 2 ябълки и
се размесват добре с половин
чаена чаша ситно нарязана це-
лина, половин глава ситно наря-
зан лук, едро настъргана крас-
тавица, късчета магданоз и 2 су-
пени лъжици майонеза. Посоля-
ва се и се разбърква с рибените
късчета. Салатата се разпреде-
ля върху няколко зелени листа
от маруля. Отгоре се поръсва с
листенца магданоз и парченца от
2 твърдо сварени яйца.

Êóëèíàðèÿ

Рибна салата
по канадски

Авторите на тази комби-
нация са руски рибари, кои-
то твърдят, че при добро же-
лание човек може да си я
измайстори вкъщи, но след
като "изстрада" процеса. То-
ест на принципа "проба-
грешка" той трябва да нап-
рави многократни опити, до-
като налучка оптималния ва-
риант. Но - поне според рус-
наците, усилията си заслу-
жават. Защото, освен през
зимата, комбинацията блес-
на-мормишка действа добре
и в топлия сезон, стига, раз-
бира се, да ловите от лодка.

Всъщност става дума за
своеобразна симбиоза между
мормишка и блесна, наподо-
бяваща балансьор, но със
специфични качества. Куките
са на опашката и главата, а
в долната част на телцето се
разполага куката тройка. За
целта има горно и долно
"ушенце", запоени за корпу-
са, като на горното ушенце
се привързва влакното. За
разлика от единичните куки,
тройката може да бъде сме-
няема или временно да се от-
страни. Това е така, защото
именно тя е изложена на най-
голям риск да се закачи за
дъното или в корени и пре-

Íàïðàâè ñàì Блесна-мормишка за подледен риболов
пятствия. Даже ако сме уста-
новили, че дъното е "проб-
лемно", най-добре е просто да
не я монтираме.

"Техниката за изработване
на тази примамка в домашни
условия е проста, но изисква
въображение и "хъс" - твър-
дят авторите на идеята. Из-
рязваме медна пластинка с
размера на бъдещата примам-
ка (между 3 и 6 см). Големи-
ната зависи от това дали се
надяваме да ловим само кос-
тури или очакваме и удари на
някоя-друга едра бяла риба.
Освен това, ако се очаква за-
топляне, рибата става значи-
телно по-недоверчива, така че
изборът ни трябва да клони
по-скоро към сравнително
дребна примамка, отколкото
към комбинация с впечатля-
ващи габарити. Формата и из-
вивките на медната пластина
избираме сами, което изисква
действително да включим в
действие въображението си.
Но не до безкрайност, защото
целта е все пак примамката
да наподобява дребна рибка.
Отстрани на тялото запоява-
ме с калай две скобички от мед-
на тел ("ушички"), а също та-
ка и избраните от нас две ку-
ки. Хватката е всички елемен-

ти да бъдат разположени от
едната страна на пластинка-
та, за да постигнем оптимал-
но теглово равновесие. След
това наслояваме пластове ка-
лай и от двете страни на при-
мамката.

Има и втори вариант - да
пробием пластинката и да
прокараме през дупките сто-
манени шайбички, изпълня-
ващи ролята на "ушички", след
което продължаваме по горе-
описания начин.

Когато примамката придо-
бие сравнително обла и прав-
дивоподобна форма, изглаж-
даме заготовката с шкурка. Все
пак не бива да се прекалява с
калая, защото тя ще стане
твърде тежка и няма да се пос-
тигне привлекателна игра.
Към опашната кука привърз-

ваме снопче козя вълна, сър-
мени влакна, ярко оцветени
вълнени конци. С лак за нок-
ти оцветяваме примамката в
избраните от нас нюанси - по
желание можем да изрисува-
ме люспички, но почти задъл-
жително е да оформим върху
"главата" подобие на очички.

За слънчево време се пре-
поръчват жълти или бронзо-
ви примамки с черни или тъм-
носиви опашки; при ниска об-
лачност изборът е сребристо-
бели примамки със светла
опашка.

Използва се типична зим-
на въдица с ригулируем аванс
на макарата. Примамката се
пуска до дъното и щом киво-
кът се изправи (това показва,
че тя е легнала върху него), я
повдигаме плавно 15-20 сан-
тиметра. После ускорено я из-
дърпваме с още 40-50 санти-
метра както при обикновена
блесна. В края на повдигане-
то рязко издърпваме още око-
ло метър, спираме и изчаква-
ме няколко секунди. Ако след
десетина "помпания" нямаме
кълване, сменяме тактиката и
с блесната започваме да дейс-
тваме като с мормишка - плав-
но стъпаловидно повдигане и
също плавно отпускане.

Разнообразните изкустве-
ни примамки са предпочи-
тани за ловене на повечето
хищни риби независимо от
сезона. Това е особено важ-
но за въдичарите. Но също
така е важно да си отгово-
рим на въпроса защо хищ-
ниците ги атакуват така нас-
тървено. Е, в тази посока
мненията се различават съ-
ществено. Първа версия -
причината е любопитството
на рибата, която възприема
изкуствената примамка като

Âîäåí ñâÿò Четири хипотези - коя е най-близо до истината?
нещо ново и непознато, кое-
то трябва да се пробва. Вто-
ра версия - рибата се нах-
върля върху примамката не
от глад, а поради раздразни-
телност. За рибата изкустве-
ната примамка е неприятел,
който посяга на териториал-
ната й собственост, а хищ-
ният нрав й диктува да про-
гони натрапника. Има и тре-
то мнение - хищническият
нагон се поражда от движе-
нията на изкуствената при-
мамка, които имитират по-

ведението на дребна или не-
дъгава малка рибка, тоест, ве-
роятна лесна плячка. Според
последната хипотеза (четвър-
та) движенията на примам-
ката въздействат върху стра-
ничната линия на хищните
риби, а получените трепте-
ния ги дразнят. Атакуват
дразнителя, за да го елими-
нират.

И четирите версии имат
противници и привърженици.
Окончателен отговор няма.
Остава единствено неоспорим
фактът, че с изкуствените при-
мамки успешно се ловят мно-
го от хищните риби.
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Добри Войников -
вечният учител

Къщата-музей на
Добри Войников се
намира в сърцето на
Шумен - град, който
помни много бележити
българи, дали своя
принос в развитието му
като духовен, политичес-
ки и икономически
център през нашето
Възраждане. Любопитен
факт от историята на
Шумен разкрива писмо
на хаджи Минаса Пъ-
жъшкян, поместено в
пътеписа му "Пътешест-
вие в Полша и други
места", издаден във
Венеция през 1830 г. Там
арменецът пътешестве-
ник описва музикално-
театрално представление,
посветено на св. св.
Кирил и Методий. "Ве-
черното зрелище" е
дадено в местното теат-
ро в Шумен от трима
мъже и според автора е
смятано за нещо тради-
ционно. Това е първият
запазен документ за
подобно гражданско
честване у нас.

Отново в Шумен се
появява едно от първите
български читалища -
1856 г., първото българс-
ко театрално представле-
ние, първият градски
оркестър. В историята
на града са записани
още много "първи"
културни събития, голя-
ма част от които са
свързани с името на
Добри Войников. Музей-
ната сбирка в неговия
дом пази документи,
ръкописи, вещи, театрал-
ни костюми, напомнящи
за многостранната му
дейност.

Разказва Красимира
Чалъкова, уредник в
музея и пламенен почи-
тател и изследовател на
делото му: "На първо
място той е просветен
деец - учител и като
такъв прави някои от
първите свои "револю-
ции" - въвежда линейния
нотопис, заменяйки
невмите, и установява
европейския стил на
преподаване. Пише
някои от първите учебни-
ци по история, грамати-
ка. Той не обича ментор-
ските методи, популярни
по онова време, а про-
вежда интересни беседи,
ориентирани изцяло към
интересите на учениците
и буквално ги запленява
с предмета, който препо-
дава. Още от ученическа
възраст Войников е
изявен музикант. Той е

сред участниците в
първия български оркес-
тър от европейски тип,
създаден в Шумен от
диригента Михай Шаф-
ран през 1850 г. Когато
Шафран напуска града,
връчва диригентската
палка именно на Добри
Войников, който е пър-
вият българин, дирижи-
рал подобен оркестър.
Впоследствие Войников
разширява кръгозора си.
Открива театъра, музика-
та като средство за
пробуждане на национал-
ното самосъзнание.
Известно е, че Войников
е сред актьорите в пър-
вото театрално представ-
ление. В Браила, Румъ-
ния, където се озовава
през 1864 г., създава
театрална трупа, която
играе първите български
исторически драми,
написани от него. Там
увлича много български
емигранти - четници,
интелектуалци… Сред тях
е и Христо Ботев, който
става един от актьорите в
неговата театрална трупа.
Той сформира първото

национално театрално
дружество кани и първи-
те българки актриси.
Всъщност, в лоното на
изкуството, културата и
педагогиката Войников
работи за нашето осво-
бождение. Без оръжия,
без кръвопролития, той
успява да спаси много
души от безхаберие,
помага им да осъзнаят
своята национална иден-
тичност. Тук ще намесим
и Странджата, при когото
се събират българските
хъшове, прототипи на
героите в "Немили-
недраги" от Иван Вазов.
В лицето на Владиков
много лесно можем да
разпознаем черти от
образа на Войников.
Известните воеводи
Хаджи Димитър, Стефан
Караджа също са участ-
вали в представленията.
Неслучайно песни, писа-
ни от Войников, са
звучали и по време на
битки. Хъшовете реално
изнасят на плещите си
борбата за свобода, но
зад тях стоят такива
личности като Войников".

След като митарства в
различни градове по
поречието на Дунав,
през 1875 г. Войников се
завръща в Шумен и
заварва "мъждукаща"
театрална и читалищна
дейност, която той въз-

ражда - по думите на
Красимира Чалъкова.

 Неговата съпруга е
първата жена, която се
престрашава да се появи
на театралната сцена у
нас и да бъде "актерица
съща", както се изразява
той. Най-много се играе
пиесата му "Криворазб-
раната цивилизация",
популярна и до днес.

"Той е много скромен
труженик.  Смята своите
произведения за учени-
чески работи. Съвремен-
ните учени също с
лекота откриват недоста-
тъци. Но техните дос-
тойнства са в културната
революция, която той
прави. Той нотира на-
родна музика, съчинява
ученически песни. За
пръв път въвежда мно-
гогласно пеене в учили-
ще, основава първия
ученически многогласен
хор. Заслугата му не е в
съвършенството на
творбите, а в същината.
Осъзнал огромната сила
на изкуствата, за него
музика и театър са
неделими и имат общо
послание. Той е и автор,
и сценограф, и режи-
сьор, и актьор. Негови
песни звучат и в пиеси-
те, и в антрактите. Всич-
ко това той е използвал
като помощни средства в
своята учителска и
просветителска дейност.
За мен той е вечният
учител. И днес ни учи
да сме добри хора, да
сме добри съседи, да
бъдем скромни, да
обичаме отечеството си
и винаги да се завръща-
ме в него".
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Орландо Блум е роден на
13 януари 1977 г. в Кентър-
бъри, Великобритания.

Блум е един от най-
перспективните млади
актьори в съвременното
кино. Не е случайно, че бе
включен в топ 25 на най-
горещите звезди от сп.
People.

Мечтае за кариерата на
Джони Деп, но не се
страхува да напълнее
много за ролята на принца
на елфите във "Властели-
нът на пръстените". Нала-
га се да се храни по шест
пъти на ден.

Баща му Хари Блум
умира, когато е още на 4
години. Първия си опит
като актьор получава на
фестивала на изкуствата в
Кент, където рецитира
проза и стихове. Майка му
е тази, която го убеждава
да се насочи към актьорс-
кото поприще.

Едва 16-годишен Блум
пристига в Лондон и два
сезона играе в Национал-
ния младежки театър, след
което постъпва в Британс-
ко-американската академия
за драматично изкуство.
Три години преди това
замалко не се пребива при
падане от третия етаж.
Счупва си гръбнака и
близките му се опасявали,
че няма да може да ходи.
Претърпява операция и
само 12 дни по-късно е
изписан от болницата.

След успеха на първите
му театрални изяви, полу-
чава покана да се снима
във филма Wilde (1997)

Продължава образова-

Орландо Блум иска да е като Джони Деп
нието си в знаменитата
Гилдхълска школа за музи-
ка и драма - Guildhall School
of Music and Drama, участ-
ва в няколко класически
постановки.

Питър Джаксън го
избира за Леголас във
"Властелинът на пръстени-
те". Още след излизането
на първата част Орландо
Блум става знаменитост.
Участието му в следващите
две части по книгата на
Толкин го прави още по-
популярен. По време на
снимките си счупва ребро
при падане от кон, но и се
научава да кара сърф в
Нова Зеландия.

Сред нашумелите загла-

вия, в които се е снимал,
са "Карибски пирати:
Проклятието на Черната
перла"  (2003). Участва в
епизодична роля във
филма на Ридли Скот
"Блек Хоук", но е направил
впечатление на режисьора,
който му повери главна
роля в "Небесно царство".
Шансът на Блум се усмих-
ва и благодарение на
отказа на Ръсел Кроу да се
снима в продукцията.

Видяхме симпатичния
русокос актьор в "Троя"
(2004) както и в "Убежище".

Леголас придобива
такава популярност, че
нараства броят на младите
хора, които искат да се

Лейди Гага и Анджели-
на Джоли са в оспорвана
битка за една от най-жела-
ните роли в Холивуд - та-
зи на Клеопатра. Римейкът
на филма ще е с огромен
бюджет. Джоли води прего-
вори с продуцентите за ро-
лята от месеци. Лейди Га-
га също има претенции за
нея след огромния успех на
филма "Роди се звезда" , с
който дебютира в главна
роля.

Елизабет Тейлър се ут-
върди като кралицата на
Холивуд с тази роля във
филма през 1963 г. Лента-
та навремето спечели чети-

Италианската филмова
компания Wildside обяви
началото на снимките на
драматичен биографичен
сериал за холивудската
актриса Одри Хепбърн. Те
ще започнат през 2020 г.,
а сценарият е написан по
книгата "Майка ми Одри",
която преди три години
издаде синът й, актьорът
Люк Доти. В книгата
Одри е показана в истинс-

учат на стрелба с лък.
В увлекателният екшън

"Карибски пирати: Прокля-
тието на Черната перла"
той е Уил Търнър - роля,
която закрепя високата му
позиция в Холивуд.

Приятелите му го нари-
чат "ходещ нещастен
случай". През своя живот
той успявя да счупи двата
си крака, ребро, ръка,
палец на крака и три пъти

Ще гледаме сериал за Одри Хепбърн
ката си светлина - различ-
на от това, което знаем от
големия екран.

Италианският журна-
лист и писател Луиджи
Спинол е нает, за да
трансформира историята
във филмов сценарий.
Сериалът ще се съсредото-
чи върху ранните години
на актрисата във филмо-
вата индустрия - от детст-
вото й в Европа до Холи-

вуд. Одри Хепбърн е
известна с ролите си през
50-те години на XX век
във филмите "Римски
празници", "Сабрина",
"Закуска в Тифани" в
носителя на "Оскар"
мюзикъл "Моята прекрас-
на лейди", както и със
своята благотворителна
дейност. Умира от рак през
януари 1993 г. в Швейца-
рия.

Анджелина Джоли и Лейди Гага се борят за ролята на Клеопатра

черепа си. Независимо от
това не спира да се зани-
мава с екстремни спортове.
Той не може да живее без
повече адреналин. Казва,
че иска кариерата на
Джони Деп, който винаги
избира роли на чудаци, но
никога не се страхува от
провал в киното. Той го
смята за един от най-
талантливите актьори на
съвремието.

ри награди "Оскар". Връз-
ката на Елизабет Тейлър и
Ричард Бъртън по време на
снимките предизвиква
скандал и засилва любо-
питството.

Сега обаче продуценти-
те от "Сони" подготвят кър-
вав политически трилър,
представен от женска глед-
на точка. Анджелина Джо-
ли е лауреат на една наг-
рада "Оскар" за "Луди го-
дини" и три "Златен гло-
бус".

Лейди Гага има шест
награди "Грами", три БРИТ
и една "Еми". Тя спечели и
"Златен глобус" за песен.

Джони
Деп

Орландо
Блум

Одри
Хепбърн

Лейди
Гага

Анджелина
Джоли
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Преди няколко месеца Бо-
рис Методиев издаде книга-
та "Ние, децата на Народна-
та република". Книгата е въл-
нуващ разказ за кипящата
дейност по изграденото си-
ропиталище за деца на  за-
гинали в антифашистката
борба и Втората световна
война в Благоевград. Борис
Методиев е изявен партиен,
комсомолски и профсъюзен
деец . Заедно с това той на-
писа няколко книги, в които
разказва за дейността си в
различни органи и органи-
зации, за изградената нова
Куба. Особен интерес пред-
ставлява неговата книга за
колоритния и нестандартен
комсомолски ръководител
Румен Попов. В книгата "Ние,
децата на Народната репуб-
лика" разказва за дейност-
та на сиропиталището "Стан-
ке Лисичков", изградено в
Благоевград, и неговите въз-
питаници и на други сиропи-
талища в страната. Изграж-
дането на сиропиталището
по решение на правителст-
вото след 9.09.1944 г. става
решаващо за моралното и
физическото развитие на де-
цата, останали сираци, и
включването им в социалис-
тическото изграждане на Ро-
дината.

Борис Методиев отделя
много голямо внимание на
добрия ред в сиропиталище-
то, на ролята на педагоги-
ческия колектив за създава-
не на този ред. Благодаре-
ние на дисциплината и реда

Âúëíóâàùà êíèãà çà ñúäáàòà

Много известни туристи
има в България. Едни са по
високите върхове на   Хи-
малаите, други по реките
и дълбоките води на море-
та, а трети по забележи-
телностите на родината.
Наградената със златен ме-
дал "Алеко Константинов",
званията "заслужил крае-
вед" и "отличник на БТС" е
Йорданка Миланова Коли-
мечкова от град Вълчи дол.
Заради безспорните си
заслуги  в областта на ис-
торията и краезнанието,
умело съчетаваща педаго-
гическата с екскурзионно-
туристическата дейност, тя
е включена в енциклопеди-
ята  "Бележити българи на
съвременна България" - том
ІІ. Автор е на книги за хра-
мове в три селища и забе-
лежителната "100 години
Община и 40 години град
Вълчи дол". Има над 350
публикации в местния, ок-
ръжния и централния печат,
в сборници и списания.

По време на нейния 40-
годишен учителски стаж с
ученици са бродили  от Ви-
дин до Велека и от Кар-
дам до Кулата. Не пропус-
кат през ваканциите да зи-
муват  в Рила и Пирин, Ста-

ра планина и Родопите.
През лятото 14-дневните
екскурзионни летувания са
били най-сполучливата
форма за отдих по Дунава
или в нашите планини. При
социализма задгранични
екскурзии  можело да се
правят  само в социалис-
тически страни. Водила е
групи в СССР, Чехослова-
кия, Полша, Унгария, ГДР,
Румъния.

След поклонение по све-
тите места в Израел и Па-
лестина през 2016 г. полу-
чава благословение от йе-

русалимския патриарх Те-
офилис ІІІ и титлата  "ха-
джи". Има син и дъщеря -
офицери в българската ар-
мия, трима внуци и една
внучка.

Пенсионирането й в на-
чалото на Милениума  отк-
рива голяма възможност да
обходи  голям брой евро-
пейски дестинации и да ос-
тави научнопопулярни пъ-
теписи в излязлата през
2018 г. книга "Че и аз бях
там…". Тя посещава Турция,
Гърция, Македония, Хърва-
тия и Словения, Италия, Ав-

стрия, Обединена Герма-
ния, Франция. Гостува 15
дни на близък човек в Лон-
дон.

Йорданка Миланова съ-
общава, че Париж е осно-
ван в 307 г. пр. Хр. на ост-
ров Сите, в 987г. става сто-
лица и се разраства така,
че днес вече е разположен
на няколко хълма, а в със-
тава му влизат и няколко
селища - Сен Дени, Ньой,
Версай, Иври, Аржантьой -
с 13 милиона жители.След-
ват подробности за Айфе-
ловата кула, от чиято наб-
людателна площадка на 320
метра височина пред нея се
разкрива величествена
гледка  към целия град, с
всичките му забележител-
ности: прочутата катедрала
"Нотр Дам", Триумфалната
арка, Лувъра, позлатения
купол на гробницата на На-
полеон, Пантеона, прочутия
булевард "Шан-з-Елизе",
хълма на художниците "Мон
Мартр", свръхмодерния с
авангардната си архитекту-
ра квартал "Дефанс" и мно-
го още… На о-в Ла Сите -
люлката на града, се изди-
га една от най-великолеп-
ните  френски готически ка-
тедрали "Парижката Света

Ñèðàöèòå íà çàãèíàëèòå â àíòèôàøèñòêàòà áîðáà áÿõà äîñòîéíè
íàñëåäíèöè íà ïîäâèãà è èäåàëèòå íà ñâîèòå ðîäèòåëè

Богородица", като отново
авторката привежда исто-
рически и архитектурни
данни  за нея, както и за
всички останали забележи-
телности.

Книгата дава подобни све-
дения за важни забележи-
телности във всички посете-
ни страни. Бихме могли да
представим авторката пред
древния паметник Стоун-
хендж, намиращ се до Сол-
сбъри в Южна Англия.

Стоунхендж е едно от
най-монументалните  мега-
литни светилища, вероятно
посветено на Слънцето и
Луната. То е изградено от
огромни стълбове, свърза-
ни в непрекъснат пръстен
от напречни каменни гре-
ди. Предполага се, че това
светилище, строено в пери-
ода 4500 - 1200 г. пр. Хр., е
древен календар или астро-
номическа лаборатория.

Пътеписите на бележи-
тата българка са израз на
задълбочените  й интере-
си към историческите и ар-
хитектурни сведения за по-
сетените обекти в страна-
та и Европа.

Никола ЧОЛАКОВ,

Горна Оряховица

Йорданка Миланова Колимечкова

по-голямата част от учени-
ците се учат добре и много
добре. Съвсем естествено
авторът се спира на антифа-
шистката съпротива в Бла-
гоевград и на редица дейци,
които имат най-голям принос
за нейното разрастване.

Авторът пише с  изклю-
чителна топлота за   голе-
мия деец на БКП Владимир
Поптомов, който умира твър-
де млад, но има изключител-
ни заслуги за възстановява-
не на историческата истина
за т. нар. македонски въп-
рос.

Потомците се прекланят
пред непреходното дело на
големия партизанин и пар-
тиен деец Никола Парапу-
нов, който загива от фашис-
ткия куршум.

А с какво преклонение
възпитаниците от сиропита-
лището отиват всяка година
на 29 януари, за да почетат
паметта на загиналите 13
партизани край село Лисия.

За голямата епопея на
29.01.1944 г. напомня памет-
никът, където са изписани
имената на убитите и скулп-
турата на Крум Дамянов на
женска фигура и чийто про-
тотип е Веса Бараковска.

С какво преклонение ав-
торът Б. Методиев пише за
Никола Вапцаров, неговата
поезия и разстрелът му на
23.07.1944 г., за срещите с
майка му Елена Вапцарова
и брат му Борис Вапцаров,
който през това време е
първи секретар на ОК на

БКП в Благоевград.
Дните на възпитаниците в

дома са запълнени с учение,
, посещение на изградените
нови предприятия, установя-
ване на контакти с други уче-
ници в Благоевград.

 С каква любов възпита-
ниците на дома приемат на-
именуването на Горна Джу-
мая на Благоевград, прие-
майки името на основателя
на научния социализъм и со-
циалистическото движение в
България Димитър Благоев.

През 1950 г. Благоевград
посреща като скъп гост Ми-
нистър-председателя на
България Вълко Червенков
и други ръководители на
БКП  и правителството.

Затрогващо е описано
посещението на Антон
Югов, който идва да се
срещне с Митко - възпита-
ник на дома - син на Владо

Чимев, убит през 1942 г.
край с. Бело поле и с кой-
то са били много близки.

Възпитаниците на дома
посещават редица градове
и опознават Родината. Те са
изключително благодарни
на ръководството на дома
и на възпитателите. В дома
се завързват приятелства,
които остават за цял живот.

След завършване прес-
тоя в училището значител-
на част от възпитаниците
завършват висше образо-
вание и заемат своето по-
четно място в изграждане-
то на нова социалистичес-
ка България.

Авторът на книгата Бо-
рис Методиев изминава за-
бележителен път на общес-
твен деец. Той е избран за
секретар на ГК на ДКМС в
София, отговорен сътруд-
ник на ЦС на Профсъюзи-

те, дипломатически  работ-
ник в Куба и Югославия.

Много интересна е съдба-
та на Ангел Роснев, който по
време на възродителния про-
цес е секретар на Общинс-
кия комитет на БКП в Яко-
руда и по чудо остава жив,
а преди това е секретар на
ОК на ДКМС Благоевград и
член на ЦК на ДКМС.

Много добре е описана
съдбата на моя колега и
приятел Йордан Топалов, с
който две години бяхме
във ВПШ при ЦК на КПСС.

След завършването на
школата той бе зам-пред-
седател на ОНС и първи
секретар на Общинския ко-
митет на БКП Благоевград.
Заедно с Лазар Причкапов
и други дейци имат серио-
зен принос в изграждане-
то на съвременния вид на
Благоевград по време на
посещението на диплома-
тическия корпус в Благо-
евград през 1987 г.

Книгата "Ние, децата на
Народната република" е
достоверен разказ за изг-
раждането на България ка-
то Народна република и
създадените условия за де-
цата на загиналите в анти-
фашистката съпротива и
Втората световна война .

Тя е потвърждението на
знаменитата мисъл на
Достоевски, за да стане
нещо добро трябва да се
изстрада.

Доц. д-р Гале ХРИСТОВ
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През изминалата 2018
г. бяха направени значи-
телни археологически
открития - златни и
сребърни монети, пръсте-
ни, обеци, накити, обкови
и пр., както и уникален
оловен печат на императ-
рица Ирина-Йоланда,
втората съпруга на импе-
ратор Андроник II Палео-
лог. Поради изключител-
ния интерес към изящни-
те древни предмети и
културни ценности, отк-
рити от археолозите на
Националния историчес-
ки музей експозицията

Ïîðàäè èçêëþ÷èòåëíèÿ
èíòåðåñ åêñïîçèöèÿòà
â ÍÈÌ ùå îñòàíå
â Êðúãëàòà çàëà
îùå åäèí ìåñåö

 Äîáðîìèð Áàíåâ
ïðàçíóâà ñ "Ëþáîâ
äî ñèíüî" ñâîÿòà
50-ãîäèøíèíà

Един от най-обичаните съв-
ременни автори - Добромир
Банев, ще отпразнува 50-го-
дишен юбилей на 30 януари.
Броени дни след това ще бъде
премиерата на най-новата му
книга с интимна лирика "Лю-
бов до синьо" (издание на "Пер-
сей"). Някои от стихотворени-
ята му, включени в нея, вече
предизвикаха бум в социални-
те мрежи. Премиерата ще се
състои на фаталната, но щаст-
лива за поета дата 13 февруа-
ри  в централното фоайе на
Националната библиотека "Св.
св. Кирил и Методий".

Добромир Банев е  поет,
писател и публицист, в чиито
творби модерните градски хо-
ра често припознават собст-
вените си емоции и преживя-
вания. Когато се разминава-
ме с хората в живота си, ние
разпознаваме собствените си
лица. Понякога, колкото по-
бързо вървим един към друг,
толкова повече се отдалеча-
ваме. Любовта е синя като не-
бето, непредвидима като мо-
ре, неудържима като болка,
неустоима като цвета на очи-
те, които я обещават. И ние
всички до един се надяваме
да станем нейни избраници. ççççç

Творци от Бургас и ма-
кедонския град Радовиш
подписват меморандум за
културно сътрудничество.
Това съобщиха от пресцен-
търа на Община Бургас.

Международното сът-
рудничество, което ще
позволи творчеството на
бургаски автори да бъде
популяризирано извън
границите на България, а
съвременни творци от
чужбина да бъдат предс-
тавяни у нас, е едно от
направленията в тазгодиш-
ната работа на Бургаска-
та писателската общност",
коментира председателят
на Управителния съвет Ро-
сен Друмев. "Особен ак-
цент ще бъде поставен и
върху дейността на бургас-
ката преводаческа школа,
чиито представители ак-
тивно участват в литера-
турния живот на града и
дават своя принос за не-
говото популяризиране в
международен мащаб", до-
пълни председателят на
Творческата комисия към
БПО Наталия Недялкова. ççççç

се удължава до средата
февруари.

Ценните находки бяха
направени на територия-
та на цялата страна - по
Черноморското крайбре-
жие, в Родопите, в Цент-
рална Северна и Северо-
западна България, в

Плана планина, Витоша,
Карловската котловина,
Тракийската низина,
София. Изложбата, озаг-
лавена "Археологическите
открития на Националния
исторически музей.
Обекти, съкровища и
проучватели през 2018 г.",

Áóðãàñ è Ðàäîâèø
çàïî÷âàò êóëòóðíî
ñúòðóäíè÷åñòâî

е разположена в Кръгла-
та зала на музея.

 С тази изложба се
възстановява старата
традиция да бъдат предс-
тавени значимите наход-
ки на музейните археоло-
зи в годината на откри-
ването им. ççççç

Ïðåìèåðàòà ùå ñå ñúñòîè íà
13 ôåâðóàðè îò 18:30 ÷àñà
â öåíòðàëíîòî ôîàéå íà
Íàöèîíàëíàòà áèáëèîòåêà
"Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé"

Малко от нас знаят, че
актьорът, изиграл злодея
Ханибъл Лектър в "Мълча-
нието на агнетата", е ком-
позирал нежен валс. През
1964 г. Антъни Хопкинс, още
27-годишен, свири и компо-
зира музика. Но в продъл-
жение на 50 години носите-
лят на "Оскар" и един от
най-знаменитите актьори
изпитва свян да покаже
пред света своето произве-
дение. През 2011 година
най-сетне решава да пре-
върне партитурите в музи-
ка и да даде живот на своя
валс. Сам избира да пове-

Èñòîðèÿòà íà åäèí âàëñ
50 ãîäèíè Àíòúíè Õîïêèíñ  êðèå, ÷å å êîìïîçèðàë ìóçèêà

Ïðîäúëæàâà èçëîæáàòà íà çíà÷èìè
àðõåîëîãè÷åñêè íàõîäêè, íàïðàâåíè
ïðåç 2018-à

ри тази важна задача на хо-
ландския цигулар и дири-
гент Андре Рийо.

Рийо разказва история-
та как негов колега му се
обажда по телефона с
предложението. Но тъй ка-
то маестрото получава сто-
тици подобни запитвания,
за малко да пропусне, че
в този случай става дума
за Антъни Хопкинс. Двама-
та се срещат в студиото на
Андре Рийо в Маастрихт.
Разговарят, обсъждат де-
тайлите. И така валсът заз-
вучава пред възхитената
публика. ççççç

Åëèô Øàôàê èäâà ñ íîâ ðîìàí
"Огледалата на града" е

разказ за изгнаническата
съдбата на различните. Те-
мата за идентичността чес-
то присъства в романите на
Елиф Шафак, но в "Огледа-
лата на града" авторката й
отделя специално внима-
ние. Пречупвайки личните
съдби на главните герои
през призмата на истори-
чески събития, Шафак ус-
пява да създаде живи и въл-
нуващи образи, които са из-
правени пред предизвика-
телството да намерят себе
си. "Човек открива своята
идентичност, когато се нау-
чи да живее с всичките си

противоречиви същности",
казва Шафак. "Моят роман
е за напрежението и раз-
делението, за различните
начини да се справиш със
съдбата на изгнаник", до-
пълва още авторката. ççççç
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Говорителят на британс-
кия премиер Тереза Мей не
изключи хипотезата за
Брекзит без сделка, преда-
де Ройтерс. Той направи
това в отговор на искане на
лидера на лейбъристката
опозиция Джереми Корбин.

Министър-председателка-
та бе много ясна, че британ-
ското общество гласува за
напускане на ЕС. Искаме да
напуснем със сделка, но
Тереза Мей е решена да
изпълни присъдата на
британското общество, а тя
е да напуснем ЕС на 29
март тази година, каза
говорителят на британския
премиер.

Малко по-рано Корбин
призова Мей да изключи
възможността за Брекзит
без сделка, преди да прове-
де междупартийни прегово-
ри как да бъде осъществено
излизането на Великобрита-
ния от ЕС.

Вотът на недоверие
срещу британското прави-

Ëîíäîí íå èçêëþ÷âà Áðåêçèò
áåç ñäåëêà ñ Áðþêñåë

Турските власти
са депортирали холандската
журналистка, посочена в
разпространеното изявление
като Йохана, след като
получили информация от
холандската полиция, че е
свързана с тероризъм.
Фахреттин Алтун, директор за
комуникациите в турското
президентство, уточни, че
турските власти са предприели
действия след получени
разузнавателни сведения от
холандската полиция, че
жената има връзки с терорис-
тична групировка. Не се
уточнява за коя организация
става дума.

Три газови бутилки
експлодираха вчера на покрива
на университетска сграда във
Вилюрбан, Източна Франция, и
предизвикаха краткотраен, но
силен пожар. Полицията
съобщи за един леко ранен.
Университетът Лион 1, който е
с фокус върху научната
дейност, уточни в Туитър, че
"всичко е под контрол" и
пожарът е "овладян", но
предстои да се вземат
допълнителни мерки, за да не
се появят нови огнища.
Газовите бутилки били поставе-
ни на покрива от компанията,
ремонтирала водоустойчивото
покритие. Според служителка в
университета хората от
кампуса чули силен взрив,
последван от два по-слаби.

Беларуската манекенка
Анастасия Вашукевич, задържа-
на преди почти година в
Тайланд за организиране на
семинар "по сексуално
обучение", беше депортирана
вчера в родината си. Вчера по
обед местно време 27-
годишната Вашукевич се качи
на самолет за Беларус от
летище Суварнабхуми в Банкок
заедно с още един беларуски и
петима руски граждани,
задържани по същото дело.
През февруари м. г. Вашуке-
вич, известна още като Настя
Рибка, беше задържана при
полицейска операция в хотел в
популярния тайландски курорт
Патая (на 150 км югоизточно
от Банкок) заедно с един
беларуски и няколко руски
граждани. Арестът беше
извършен по сигнал за
незаконна дейност.

Учени
от Калифорнийския универси-
тет в Ървайн установиха, че
умереното гладуване влияе
върху циркадните ритми и
променя метаболизма по такъв
начин, че може да подобри
здравословното състояние и да
удължи живота. Циркадните
ритми са колебания в интен-
зивността на различни
биологични процеси, свързани
с редуването на деня и нощта,
включително с обмена на
веществата, със съня, бодърст-
ването, приема и усвояването
на храна. Известно е, че
правилните биоритми удължа-
ват живота и намаляват риска
от рак, а нарушаването на
циркадните ритми предизвиква
различни болести. Консумация-
та на храна променя циркадния
ритъм, но досега не бе
известно какъв ефект може да
има умереното гладуване.

Íàêðàòêî

:

Британската министър-председателка Тереза Мей ще продължи
разговорите с депутатите от всички партии в опит да постигане

консенсус как да бъде осъществен Брекзит, така че да бъде избегнат
хаос и да не се стигне до нов референдум за членството на Великоб-

ритания в ЕС

"Òàéìñ": ÅÑ ïðîó÷âà ïëàíîâå äà îòëîæè
èçëèçàíåòî íà Âåëèêîáðèòàíèÿ äî 2020 ã.

Îáèäíè âèöîâå ñà íàé-÷åñòèÿò âèä
òîðìîç ñðåä ñëóæèòåëèòå íà ÎÎÍ

Проучване за сексуалния
тормоз в широката система
на ООН показва, че 1/3 от
анкетираните са се сблъска-
ли с поне един инцидент през
последните 2 години, най-чес-
то обидни истории и вицове
за секс, информира АП.

Анкетата, проведена от
консултантската компания
"Делойт", е била разпратена
до всички служители, време-
нен персонал и подизпълни-
тели на ООН, от шофьори до
чистачи, по целия свят. По-
лучени са 30 364 отговора,
което се равнява на 17 про-
цента от запитаните.

Според проучването 33
процента, или 10 032 от ан-

кетираните, са съобщили, че
са преживели поне един слу-
чай на сексуален тормоз
през последните две години.
В допълнение, близо 38,7
процента от съобщените слу-
чаи са станали в определен
момент от времето, прека-
рано от служителите в ООН.

Най-честата форма на
тормоз е била разказването
на обидни сексуални исто-
рии или вицове, за каквито
съобщават 21,7 процента от
участниците в допитването.

Следват обидни забележ-
ки за външния вид, тялото
или сексуалните дейности на
някого, с каквито са се
сблъсквали 14,2 процента.ç

Полицай следи арестанти,
чакащи да се явят пред

съда в Хараре. 68 души са
лекувани с огнестрелни

рани, получени по време
на протестите в столицата

на Зимбабве. Общо
ранените са били 172-ма,
като някои от тях са със
счупени крайници или с

травми в областта на
гърдите, а други са били

нахапани от кучета на
силите на реда. Протестите
избухнаха в понеделник и

са насочени срещу
обявеното от правителство-
то увеличаване на цените

на горивата.

Снимки Пресфото БТА

телство, внесен от лейбъ-
ристката опозиция, не мина
в парламента в срядао
вечерта. Предложението
получи подкрепа от 306
гласа при 325 "против",
предаде Ройтерс. По-рано
Камарата на общините
нанесе съкрушително
поражение на премиера
консерватор Тереза Мей,
като отхвърли с огромно
мнозинство договореното
от нея споразумение с ЕС
по излизането на Великоб-
ритания от съюза. След
това основната опозицион-
на сила, Лейбъристката
партия, внесе в долната
камара на парламента вот
на недоверие срещу прави-
телството, който обаче не
мина.

Кабинетът оцеля благо-
дарение на депутатите от
нейната Консервативна
партия и от малката север-
ноирландска Демократична
юнионистка партия, която
осигурява мнозинство на

Тереза Мей в Камарата на
общините.

Представители на ЕС
проучват планове да отло-
жат Брекзит до 2020 г., след
като Германия и Франция
са изразили желание
преговорите по напускането
на Великобритания да бъдат
удължени на фона на
политическата бъркотия в
управляващите среди в

Лондон, пише в. "Таймс".
Досега планирането бе
съсредоточено върху триме-
сечно забавяне на Брекзит
от 29 март за края на юни.

Според източници на
"Таймс" обаче представите-
ли на ЕС проучват правни
възможности за отлагане
на излизането на Великоб-
ритания от съюза за
следващата година.ç

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш посочва в писмо до
служителите си, "че все още предстои да изминем дълъг път, преди да
сме способни напълно и открито да обсъждаме сексуалния тормоз".

Според проучването 33 процента, или 10 032, от анкетираните работе-
щи в ООН са съобщили, че са преживели поне един случай на сексуа-

лен тормоз през последните 2 години.
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Гръцкият премиер Алек-
сис Ципрас спечели вота
на доверие в парламента
в Атина, което проправя пъ-
тя към ратифициране на
Преспанското споразуме-
ние за името на Македо-
ния, информира Ройтерс.

Правителството получи
подкрепата на 151 депута-
ти при 148 "против". Управ-
ляващата партия "Сириза"
държи 148 места в 300-
членния парламент.

Ципрас поиска вот на
доверие в неделя, след ка-
то министърът на отбрана-
та Панос Каменос, лидер
на по-малкия коалиционен

Â 24-÷àñîâà
ñòà÷êà
èçëÿçîõà
äúðæàâíèòå
ñëóæèòåëè
â Ãúðöèÿ

Депутатите от Държавната дума обвиниха ПАСЕ, че със санкциите
срещу Москва грубо е нарушила правата на Русия като член на

Съвета на Европа. Руската делегация в ПАСЕ бе лишена от правото
да гласува през април 2014 г. В отговор руската делегация отказа да
работи при такива условия и през 2016-2018 г. не изпрати молба за

потвърждаване на правомощията си.

Гръцкият премиер Алексис Ципрас говори пред депутатите в Атина на 16 януари. Правителството на Ципрас
спечели сега вота на доверие в гръцкия парламент, а ново решаващо гласуване за ратифицирането на

споразумението за името на Македония ще го последва през следващите дни.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Ïðåìèåðúò Àëåêñèñ Öèïðàñ ïå÷åëè
âîòà íà äîâåðèå â ïàðëàìåíòà

Испански спасители, ко-
ито работят без почивка в
опит да намерят 2-годишно
момченце, изчезнало пре-
ди дни, обявиха, че са отк-
рили ДНК материал на де-
тето в дълбокия 100 м сон-
дажен отвор, предаде АП.

Родителите на малкия
Хулен Росело, които преди
2 години загубили друг ма-
лък син, казаха, че са си-
гурни, че той е паднал в
шахтата.

Момченцето се отдале-
чило от тях, докато подгот-
вяли обяда по време на не-
делен пикник край Тоталан,
градче североизточно от
Малага.

Èñïàíñêè ñïàñèòåëè îòêðèõà êîñìè
îò èç÷åçíàëî ìîì÷å â 100 ì øàõòà

Хосе Росело, бащата на момчето, каза, че двамата със съпругата му
са "съкрушени" от дългото чакане. Той обаче заяви, че вярва, че ще
се появи ангел спасител и синът му ще излезе жив, предаде Франс
прес. Властите не са в състояние да кажат дали детето още е живо.
Още има надежда, но тя намалява с всяка минута, заяви кметът на

Тоталан.

партньор в правителство-
то, националистическата
партия Независими гърци,
подаде оставка в знак на
протест срещу споразуме-
нието.

Ципрас заяви, че вотът
на доверие, който прави-
телството му получи от
парламента, е вот за ста-
билността на страната.

"Гръцкият парламент да-
де вот на доверие в ста-
билността... получихме вот
на доверие единствено во-
дени от необходимостта да
продължим да работим в от-
говор на нуждите и интере-
сите на гръцкия народ", за-
яви Ципрас пред медиите.

Гръцкото Главно управле-
ние на съюзите на държав-
ните служители обяви за вче-
ра обща стачка в цялата
страна с искане за изтегля-
не на законопроект, който
променя системата за наз-
наченията в сферата на об-
разованието, съобщава аген-
ция АНА-МПА.

Възрастен човек не мо-
же да се спусне в отвора,
който е с диаметър от 25
см.

Спасителните екипи ка-
заха, че проби от косата на
Хулен са намерени в поч-
вата във вътрешността на
сондажната шахта. Това
предполага, че момчето мо-
же да е заседнало надъл-
боко, по-далеч от обхвата
на изкопната техника и наб-
людателните уреди.

Представителката на ис-
панското правителство в
провинцията Мария Гамес
каза, че пробите от косата
на момчето са дали на спа-
сителите "научни данни, че

малкият е там".
Работниците продължа-

ват да изравняват терена
край шахтата, което да поз-
воли на тежки машини за
пробиване да прокопаят
страничен тунел към ней-
ното дъно.

Спасителите не успяха
да се спуснат по-дълбоко
от 73 м, където се натъкна-
ха на твърда почва и ска-
ли. Те се надяват да могат
да достигнат дъното на кла-
денеца през страничен ту-
нел.

9 държавни и частни
компании участват в издир-
ването, което държи цяла
Испания в напрежение.ç

Държавната дума заяви,
че "не вижда основания"
руската делегация да се
върне този месец в Парла-
ментарната асамблея на
Съвета на Европа (ПАСЕ).

Парламентът предложи
на правителството да не
подновява тази година и
плащането на вноски в бю-
джета на Съвета на Евро-
па. Решението бе взето
единодушно, съобщи ТАСС.

"Вземайки това реше-
ние, действаме в интерес
на нашите граждани и на
руската държава", се под-
чертава в изявлението "За
ситуацията около руското

Ðóñêèòå äåïóòàòè îòêàçàõà äà èçïðàùàò
äåëåãàòè â ÏÀÑÅ è ïðèêàíèõà êúì áîéêîò

участие в ПАСЕ".
След връщането на

Крим към Русия през 2014
г. ПАСЕ, в която влизат над
300 представители на 47
страни, санкционира Мос-
ква, като лиши нейните
парламентаристи от право
на глас. В отговор Русия
спря да изпраща свои де-
легати в ПАСЕ, а от 2017 г.
не плаща и годишната си
вноска от 33 млн. евро в
бюджета на Съвета.

Държавната дума обяви,
че "проточилата се анти-
руска кампания на ПАСЕ
фактически замрази взаи-
модействието на Русия със

Съвета на Европа по пар-
ламентарна линия, а сама-
та асамблея, нарушила ос-
новите на парламентариз-
ма, се озова в дълбока сис-
темна криза".

Над половината съдии
от Европейския съд по пра-
вата на човека (ЕСПЧ) нап-
ример "са избрани от ПА-
СЕ без участието на руски
представители, което пос-
тавя под въпрос легитим-
ността на решенията на
ЕСПЧ спрямо Русия", по-
сочва Държавната дума.
Подобна е и ситуацията с
други институции на Съве-
та на Европа.ç

Вчера по обяд се със-
тоя протестен митинг пред
гръцкия парламент.

Протест бе организиран
и от учителските синдика-
ти в Солун.

Според гръцките медии
основното възражение на
синдикатите срещу законоп-
роекта е към критериите при
назначаване и по-специал-
но към тавана на трудовия

стаж, който се използва ка-
то критерий при назначени-
ята в сектора на гръцкото
образование. В Гърция учи-
тели се назначават само под
опредена възраст.ç
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Левски Лукойл спечели
дербито на 1/4-финалите
от Купата на България по
баскетбол срещу Балкан с
96:73. В първата среща
между двата тима отборът
от Ботевград  спечели с
точка разлика като гост в
София, но в своята зала
допусна поражение.
Срещата не премина и
без поредната порция
ексцесии. На почивката
"сините" привърженици
тръгнаха да се саморазп-
равят с намиращите се в
близост фенове на Балкан
- състезатели на футбол-
ния отбор на съседното
село Трудовец, след като
бяха провокирани от
хвърлен предмет. До
сериозни физически
сблъсъци не се стигна
заради намеса на полици-
ята.

Отборът на Берое се
класира по изключително

Ëåâñêè Ëóêîéë íà ïîëóôèíàë ñëåä
íîâ ñêàíäàëåí ìà÷ ñ Áàëêàí
Берое, Академик (Сф) и Академик Бултекс също продължават напред в турнира
за Купата на България по баскетбол

Президентът на Левски Лукойл
Тодор Стойков коментира след
победата над Балкан (Ботевград),
която класира "сините" за полу-
финалите в турнира за Купата на
България, че е станало ясно, че
не само феновете на шампиони-
те носят вина за постоянните ин-
циденти в срещите между двата
отбора.

Òîäîð Ñòîéêîâ: Íå ìîæå ñàìî íàøèòå ïðèâúðæåíèöè äà ñà âèíîâíè

баскетбол за мъже. Тимът
загуби с 80:87 като дома-
кин от Рилски спортист
(Самоков) след продълже-
ние, но след победата с
11 точки в първия мач в
Самоков продължава
напред. Редовното време
завърши при 83:72 за
тима на Рилски спортист
(Самоков), след което в
продължението домакини-
те от Стара Загора пока-
заха здрави нерви и не
позволиха на гостите да
стигнат до обрат.

Рилски спортист спече-
ли мача с 87:80, но Берое

спечели с 11 точки разли-
ка в Самоков (78:67) и
така продължава в след-
ващата фаза.

В полуфиналните мачо-
ве на разменено гостува
на 13 и 16 февруари
Берое ще се изправи
срещу Академик (София),
който елиминира Спартак
(Плевен). Другата двойка
е Левски Лукойл - Акаде-
мик Бултекс.

Пловдивските баскетбо-
листи победиха със 79:72
и като гости на Ямбол и
така стигнаха до полуфи-
нала.ç

Грозни сцени се разразиха по време на мача от 1/4-финалите за Купата на България между баскетболните
Левски Лукойл и Балкан в Ботевград

Ôåí íà "ñèíèòå" ïðîâîêèðà
èíöèäåíòà, äîêàçâà âèäåî

Официалният сайт на Балкан (Ботевград) разпространи видео
със своята гледна точка за инцидента между феновете на двата
отбора по време на двубоя за Купата на България. На представе-
ните кадри ясно се вижда как момче от феновете на Левски
Лукойл хвърля с предмет върху привържениците от Ботевград, а
след това инцидентът прераства във физическа саморазправа.
Само мигновената намеса на жандармерия предотврати разраст-
ването на по-сериозен конфликт.

На сайта има и снимки, които показват изкъртени въздухово-
ди от залата, с един от които бе ударен и полицейски служител.

"Кой е виновен за случилото
се на полувремето? Домакинът
нали така? Видяхте всички, че
монетата има две страни. Не мо-
же само ултрасите на Левски да
са виновни. Какво правят при-
вържениците на домакините до
феновете на гостите? Нали пред-
ния път беше проблемът в орга-
низацията, а сега какво ще ка-

жете за организацията? Пак Лев-
ски ли провокира? Онзи ден в
Стара Загора пак Левски ли про-
вокира? Както едните са винов-
ни, така и другите имат вина. Ние
водим с 22 точки на полувреме-
то и провокацията идва от дома-
кините. Аз не оправдавам никого
за случилото се. Каквото зависи
от нас като домакини, ние ще

Капитанът на национал-
ния отбор на Англия и звез-
да на Тотнъм Хари Кейн ще
се лекува по технология на
НАСА, за да се възстанови
по-бързо от контузията, по-
лучена при загубата с 0:1 от
Манчестър Юнайтед в неде-
ля. Това е трета травма на
глезена на 25-годишния на-
падател за последните три
години. Очакванията са Кейн
да бъде извън игра за около
два месеца. Тотнъм няма да
пришпорва звездата си с

Ëåêóâàò êàïèòàíà íà Àíãëèÿ
ñ êîñìè÷åñêà òåõíîëîãèÿ

драматичен начин за
полуфинал в турнира за
Купата на България по

предприемаме нужните мерки, за
да не се повтори абсолютно ни-
що и ще бъдем безкомпромисни
в следващите мачове.

За предстоящия двубой с Бо-
тевград мерките ще бъдат безск-
рупулни, но първо за тяхната
агитка, както и за нашата. Обе-
щавам ви го като организатор",
коментира Тодор Стойков.ç

бързо завръщане на терена,
но се надява, че със съвре-
менните технологии може да
ускори възстановяването.

Затова като част от лече-
нието на Хари Кейн ще бъде
използван уред, създаден от
НАСА и наречен "антиграви-
тационна мелница". Съоръ-
жението струва 350 000 па-
унда и се използва в космо-
са от астронавтите, за да не
претърпят увреждания на
мускулатурата и костите в ус-
ловията на безтегловност.ç Отборът на  Ювентус спечели Суперкупата на Италия за 2018 година

Мегазвездата Кристи-
ано Роналдо направи
Ювентус тотален хегемон
в Италия. Шампионите
надвиха с 1:0 Милан във
финала за Суперкупата
на Италия - 2018 година,
а CR7 отбеляза единст-
веното попадение в 61-
вата минута. Така порту-
галецът спечели първи
трофей с "бианконерите",
които вече доминират на
Апенините по всички по-
казатели.

Торинският гранд спе-
чели осми рекорден тро-
фей в надпреварата, ка-
то изпревари именно "ро-
сонерите", които остана-
ха със седем. Старата
госпожа вече е рекор-
дьор по титли - 34, ре-
кордьор по Купи на Ита-
лия - 13, както и рекор-
дьор по Суперкупи - 8. То-
ва пък е втори требъл на
Апенините за треньора
Масимилиано Алегри,
който взе трите трофея
с Ювентус и през 2015 го-
дина, и общо десети на-
чело на клуба от Торино.
Роналдо пък вече има 29
трофея в кариерата си,
като този беше 28-и на
клубно ниво.

Срещата се игра в Са-
удитска Арабия на пълния
стадион "Крал Абдула
Спортс Сити" в Джеда.
Футболистите на Милан
удариха греда в 48-ата
минута, когато късметът
обърна гръб на Патрик
Кутроне, а Франк Кесие
получи червен картон
след намесата на ВАР в
74-тата минута, което се
оказа решаващо.

Най-голямата звезда
на миланистите Гонсало
Игуаин се разболя и ос-
тана на пейката, което
също оказа влияние вър-
ху играта на отбора.

Треньорът на Ювентус
Масимилиано Алегри ис-
каше задължителен три-
умф, след като загуби
сблъсъците за трофея
през 2014, 2016  и 2017 г.,
начело на Старата госпо-
жа. Той има четири по-
редни дубъла на Апени-
ните начело на "бианко-
нерите".ç

Ðîíàëäî
äîíåñå îùå
åäèí òðîôåé
íà Þâå

 Снимка Пресфото БТА
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ÁÍÒ 1

05.30 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок - информационна

програма с водещи Боряна Каме-
нова, Елисавета Гигова, Даниел
Михайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ - културно-информа-

ционно предаване с водещи Ан-
на Ангелова, Александра Гюзеле-
ва, Михаил Заимов и Димитър
Стоянович

09.45 100% будни - предаване за здра-
вословен и съвременен живот с
водещи Мария Андонова и Сте-
фан А.Щерев

10.45 Спортисимо - спортно-развлека-
телно предаване/п/

11.15 Дързост и красота - тв филм
/4067 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат - тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории - предаване на

социална тематика с водеща Ирен
Леви

15.00 Предаване за хора с увреден
слух

15.15 Сафарито на Скаут - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота - тв филм

/4068 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно - кулинар-

но предаване
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлека-

телно предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно преда-

ване
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев -

обзорно политическо предаване
22.00 Нощни птици - вечерно токшоу с

водеща Искра Ангелова
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Джук Джойнт Роялс /Австрия/ -

Международен джаз фестивал
"Банско 2018"

00.30 Приключено - игрален филм
/САЩ, 2001 г./, режисьор Джон
Фавро, в ролите: Винс Вон, Шон
Комбс, Факме Янсен и др.(12)

02.05 Култура.БГ /п/
03.05 100% будни /п/
04.10 Дойче веле: Шифт /п/
04.20 Още от деня /п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Малкото Пони: Приятелството е

магия" - анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави"
13.30 Премиера: "Любов от втори опит"

- сериал, с. 2, еп. 10
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 4, еп. 27
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с. 3, еп. 11
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни улици" - се-

риал, с. 12, еп. 52
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 82
21.00 Премиера: "Горчива любов" - се-

риал, еп. 13
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кости"- сериал, с. 10, еп. 20
01.00 "Дневниците на вампира" - сери-

ал, с. 8, еп. 8
01.50 "Преди обед" /п./ - токшоу
03.50 "Папараци" - тев таблоид
04.50 "Опасни улици"- сериал, с. 12,

еп. 28

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал, еп. 1
06.00 "Аватар: Легенда за Анк" - анима-

ция
08.00 "Синовете на анархията" - сери-

ал, с. 7, еп. 2
09.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 1
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 8
11.00 "Хуберт и Щалер" - с. 2, еп. 3
12.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 16
13.00 "Херкулес в лабиринта на минота-

въра" - приключенски (САЩ, 1994),
режисьор - Джош Бекър, актьори
- Кевин Сорбо, Антъни Куин, Май-
къл Хърст, Тауни Китаен и др.

15.00 "Синовете на анархията" - сери-
ал, с. 7, еп. 3

16.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 2
17.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 17
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" -

сериал, с. 2, еп. 4
19.00 Часът на супергероите: "Стрела-

та" - сериал, с. 5, еп. 9
20.00 Екшъв в 8: "Неизвестният" (пре-

миера) - сериал, еп. 9
21.00 bTV Новините
22.00 "Люси" - екшън, трилър (Фран-

ция, Тайван, Германия, 2014),
актьори - Скарлет Йохансон, Мор-
ган Фрийман, Мин-Сик Чои, Амр
Уакед

23.45 "Животинско царство" - сериал,
с. 2, еп. 11

00.45 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 9
01.45 "Синовете на анархията" - сери-

ал, с. 7, еп. 3
02.45 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 17
03.45 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 2,

еп. 4
04.45 "4х4" - автомобилно предаване

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия " - сери-
ал

07.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Шоуто на Слави"
10.00 "Рок Дог" - анимация, коме-

дия, семеен ( Китай, САЩ, 2016),
сценаристи - Аш Бранън, Кърт
Воелкер, Денис Брадли, режи-
сьор - Аш Бранън

12.00 "Любимци" - сериал
13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" - коме-

дийно шоу
18.00 "Страхотни новини" - сериал
19.00 "Кое е това момиче" - сериал
20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с. 5
23.00 "Приятели" - сериал, с. 8
00.00 "Рок Дог" - анимация, коме-

дия, семеен ( Китай, САЩ, 2016),
сценаристи - Аш Бранън, Кърт
Воелкер, Денис Брадли, режи-
сьор - Аш Бранън

02.00 "Слънчева Филаделфия " - сери-
ал

03.00 "Модерно семейство" - сериал
04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампира" - сери-
ал

08.00 "Полупрофесионалисти" - коме-
дия, спортен (САЩ, 2008), ак-
тьори - Уил Фарел, Уди Харъл-
сън, Андрю Дейли, Джейсън Съ-
дейкис, Ед Хелмс,  Дейвид Кох-
нър, Маура Тиерни, Анди Рихтер

10.00 "Дневниците на вампира" - сери-
ал, с. 8

12.15 "Конспираторът" - драма (САЩ,
2010), актьори - Джеймс Мака-
вой, Робин Райт, Кевин Клайн,
Евън Рейчъл Ууд, Том Уилкинсън,
Джъстин Лонг, Дани Хюстън,
Джеймс Бадж Дейл, Тоби Кебел

14.45 "С любов, Роузи" - романтичен,
комедия (САЩ, 2010), актьори -
Крисчън Кук, Джейми Уинстоун,
Тамсин Егертън, Сам Клафлин, Ли-
ли Колинс, Суки Уотърхаус, Лили
Лейт, Джейк Менли, Ник Ли и др.

16.45 "Хорът на момчетата" - драма,
музикален (Холандия, САЩ,
2014), актьори - Дъстин Хоф-
ман, Кати Бейтс, Еди Изард, Ке-
вин Макхал, Джош Лукас, Дебра
Уингър,  Ерика Пичинини, Ривер
Александър и др.

19.00 "Ефектът на спусъка" - Драма, Три-
лър (САЩ, 1996), актьори - Кайл
Маклоклън, Елизабет Шу,Дърмът
Мълроуни,  Майкъл Рукър и др.

21.00 "Диваци" - криминален, дра-
ма, трилър (САЩ, 2012), актьори
- Блейк Лайвли, Арън Тейлър-
Джонсън, Тейлър Кич, Бенисио
Дел Торо, Джон Траволта, Салма
Хайек и др.

23.30 "Маги" - драма, ужаси (САЩ,
Швейцария, 2015), актьори - Ар-
нолд Шварценегер, Абигейл Брес-
лин, Ейдън Флоуърс, Рейчъл Уит-
мън Гроувс и др.

01.30 "Земята на мъртвите" - ужаси
(Канада, Франция, САЩ,  2005),
актьори - Азиа Ардженто, Сай-
мън Бейкър, Джон Легуизамо, Де-
нис Хопър, Робърт Джой, Ю-
джийн Кларк и др.

03.30 "Лидер от затвора" - криминален,
драма, трилър (САЩ, 2017), ак-
тьори - Джон Бернтал, Холт Мак-
Калани, Николай Костер-Вал-
дау, Лейк Бел,  Джефри Доно-
ван, Бенджамин Брат и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20 "Нощна смяна" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" - сериал
15.00 "Прости ми" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата"
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, 6 сезон
22.00 "София - Ден и Нощ" (премиера)

- риалити сериал
23.00 "Теория за големия взрив" - се-

риен филм, 10 сезон
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Бегълци от бъдещето" - сериал
01.00 "Нощна смяна" - сериал, 2 сезон
02.00 "Докоснати от слънцето" - сериал
03.00 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà
06.10 "В кадър"
06.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериал
08.50 "Любов по случайност" - роман-

тична комедия с уч. на Бю Гарет,
Бренда Стронг, Бенджамин Ай-
рес и др. /п/

11.00 "Пътешествие до края на света" -
приключенски филм с уч. на
Бенедикт Къмбърбач, Джаред Ха-
рис, Сам Нийл, Джейми Сайвс,
Ричард Маккейб, Виктория Ха-
милтън и др., III част

13.00 "Коледна тайна" - романтичен
филм с уч. с уч. на Бетани Джой
Ленц, Джон Риърдън, Сюзън Хо-
угън, Майкъл Хоугън и др.

15.00 "Любителката на мистерии: В сен-
ките" - мистери с уч. на Кели
Мартин, Кейси Сандър, Кларънс
Уилямс III и др.

17.00 "Убийци" - екшън-комедия с уч.
Аштън Къчър, Катрин Хейгъл, Том
Селек, Катрийн О'Хара, Катерин
Уиник, Кевин Съсман, Лиса Ан
Уолтър, Каси Уилсън и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - сериал
20.00 "От местопрестъплението" - се-

риал, сезон 12
21.00 "Еквилибриум" - екшън-фантас-

тика с уч. на Крисчън Бейл,
Емили Уотсън, Шон Бийн, Уилям
Фичнер, Тай Дигс, Доминик Пър-
сел, Ангъс Макфейдън и др.

23.10 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 12 /п/

00.10 "Убийства в Мидсъмър" - сериал /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 18 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ЗЗЗЗЗатопляне ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 11

ВОДОРАВНО: Самолетоносачи. Комините. Опит.
Корито. Агалина. Нанива. Адата. Колона. Итараре.
Дес. Лугинин (Владимир). Нацев (Станко). Нава (Гре-
гъри). Ови. Телефон. Овод. Меноти (Джанкарло). Авал.
РА. Лу. Оне (Жорж). Аполон. Хижа. "Ако". АВИН. Епо-
лети. Имот. Финес. Раданова (Евгения). Лори. Анан
(Кофи). МАЛАГА. АТА. ИТА. Бетонит. Литак. Беров (Лю-
бен). Манит. Но. Лиропол. Талев (Димитър). Лани.
Иван. Рива (Луиджи).

ОТВЕСНО: Законодатели. "Изабела". "Моралец е
нужен". Лерин. Момино село. Апелатори. Литин. Ве-
то. Осогово. Сеновал. Финал. Ран. Пи. "Ти". УНО.
Екери. Имов (Георги). Кота. Игана. Ота (Йоко). "Ата-
ла". Негатив. Ва. "Идат". "То". Адана. АПА. Аналит.
Солари. Оловина. ИТАР. Капитанов (Георги). Лимо-
нит. Ли (Софус). Чинар. Воронов (Стефан). Танев
(Тачо). Пита. Еридан. Табакова (Цветана).

 bTV Cinema, "Диваци" - криминален, драма, 
трилър, с Блейк Лайвли, Арън Тейлър-Джонсън,
Тейлър Кич, Бенисио Дел Торо, Джон Траволта,

Салма Хайек и др., 21,00 ч.

Днес ще бъде още
малко по-меко, с днев-
ни температури от 6 до
12 градуса и минимал-
ни около нулата. Вятъ-
рът за кратко ще се
ориентира от югозапад, а впоследствие - отново от запад,
слаб до умерен. Денят ще започне с незначителна облач-
ност, която ще се увеличава от запад.

В събота и неделя ще остане относително  меко за яну-
ари, с минимални температури около нулата и дневни от 5
до 12 градуса. Облачността ще бъде променлива, почти без
валежи.
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Последните 10 години за "армейския"
клуб са като пътуване с влакчето
на ужасите, казват авторите на
популярното предаване

:

Íàêðàòêî

България остана без
свой представител във
френския
професионален футбол, след
като Мартин Кавдански
напусна Клермон. Раздялата е
по взаимно съгласие. Защит-
никът облече екипа на
втородивизионния отбор през
2017 година, като през
първия сезон записа 13
двубоя. През настоящия обаче
Мартин не попадаше в
плановете на треньорския щаб
и логично се стигна до
раздяла. У нас Кавдански е
играл за Локомотив (Пд) и
Славия.

Даниел Иванов-Аоияма
спечели четвърта
победа на новогодишния
турнир по сумо в Токио, след
като надви маегашира-7
Риуден.

Габриела и Стефани
Стоева отпаднаха
във втория кръг на двойки на
турнира от световните
Суперсерии 500 в Куала
Лумпур с награден фонд 350
хиляди долара. Европейските
шампионки, поставени под
номер 8 в схемата, загубиха
от Йе На Чан и Кюн Ън Джун
(Република Корея).

Серина Уилямс се
доближи с още един
мач до изравняването
на рекорда
на Маргарет Корт от 24 титли
от Големия шлем. Американка-
та победи Южени Бушар с
6:2, 6:2 за 70 минути в среща
от втория кръг на Откритото
първенство по тенис на
Австралия. 37-годишната
американка ще се изправи в
третия кръг срещу Даяна
Ястремска от Украйна.

Популярното предаване
FIFA Football по "Еврос-
порт" е посветило поред-
ния си епизод на ЦСКА. То
ще бъде излъчено по
известния канал през
следващата седмица. В
него повече от 10 минути
са отделени на "червени-
те", а кратки изявления са
взети от треньора Нестор
Ел Маестро, легендарното
пресаташе Александър
Манов,  тартора на агитка-
та Иван Велчев и звездата
на тима Кирил Десподов.

"ЦСКА има невероятен
дух, притежава манталитет
на победител, бори се за
всичко. На моменти не е
никак лесно, но ние се
опитваме да останем
позитивни, да тренираме
здраво, да даваме най-
доброто от себе си на
терена, за да постигнем
целите, които клубът си е
поставил", заявява Кирил
Десподов пред FIFA
Football.

 "Отговорността е
голяма, защото играя за
най-великия отбор в

България. Доста е трудно,
но за мен винаги е било
удоволствие да нося
червената фланелка и да
се раздавам. В миналото
тимът е побеждавал
грандове. Трябва да се
докажем пак на европейс-
ката сцена - работим
здраво, за да го напра-
вим. Вярвам, че в близко
бъдеще ще го постигнем.
Ще върнем ЦСКА на
върха", добави Десподов,
който стана футболист №1
на България за 2018
година.

Предаването завършва
с глас зад кадър, който
прави следното заключе-
ние за "армейците": "Пос-
ледните 10 години са като
пътуване с влакчето на
ужасите. Надеждата сега
е, че страстта и отдаде-
ността ще отведат клуба
към корените му. Те тряб-
ва да го изведат до нова
златна ера.

Гордата му история
показва, че ЦСКА рано
или късно пак ще е на
върха". В същото време

"Åâðîñïîðò" ïóñêà ôèëì
çà ÖÑÊÀ

Нестор Ел Маестро гово-
ри пред клубния сайт на
"армейците" след първата
контрола в Испания
срещу Бохум, която завър-
ши наравно 1:1. "Резулта-
тът никога не е приоритет
в приятелските срещи,
особено в първата. Важно
бе поведението, физичес-
кото състояние и мотива-
цията на играчите, а това
бе наред. Гледахме да сме
в добра форма за първия
мач", заяви треньорът.

"Разбира се, все още
има върху какво да рабо-
тим. Нуждаем се от пове-
че качество и концентра-
ция в последната фаза.

Ако го имахме срещу
Бохум, щяхме да спечелим
лесно. Но впечатленията
са добри, всички момчета
се трудиха здраво, сега
продължаваме", каза още
Ел Маестро.

"Имахме няколко футбо-
листи извън групата срещу
Бохум. Джеси и Пинто са
с по-малко пълни трени-
ровки от другите, но се
справят добре и ще играят
в следващия мач.

Лясков все още е
контузен, надявам се, че в
следващите няколко дни
ще го видя на пълни
обороти", завърши треньо-
рът на ЦСКА.ç

Красимир Балъков коментира
слуховете, че ЦСКА е сателит на
Етър, каквито витаят в медийно-
то пространство поради факта,
че в отбора на "болярите" игра-
ят няколко футболисти от "Ар-
мията", които са със статут на
преотстъпени. "Не сме им сате-
лит. Просто ЦСКА е комуникати-
вен отбор и мисли за своите мла-
ди играчи. Дава ги там, където
ще се развиват най-добре. Про-
вел съм много разговори за мла-

Áàëúêîâ îáÿâè çàùî âçèìà
èãðà÷è îò "Àðìèÿòà"

Треньорът на ЦСКА Нестор Ел Маестро е доволен от условията на
базата в Марбея

На феновете на Григор Димит-
ров отново няма да им се налага
безсънна нощ заради мач на най-
добрия български тенисист. Сре-
щата от третия кръг на Откритото
първенство на Австралия между
Гришо и Томас Фабиано ще за-
почне най-рано в 5,30 часа днес.
Двубоят на хасковлията и итали-
анския тенисист е трети от прог-
рамата на корт "Мелбърн Арина".

Ãðèøî èçëèçà íà êîðòà â Ìåëáúðúí
îêîëî 5,30 ÷àñà ñóòðèíòà

ди футболисти с Лудогорец и Ан-
гел Петричев, с Левски и Краси-
мир Иванов. За жалост, досега
не сме имали възможност да взе-
мем играчи от тях по една или
друга причина, но разговори са
водени. Ние не искаме да взе-
маме футболисти само от ЦСКА,
а от всеки от големите отбори,
които разполагат с такива. Прос-
то или не се разбираме за усло-
вията, или играчите имат други
виждания", разясни Балъков.ç

Преди това на същото игрище ще
играят Томаш Бердих - Диего
Шварцман и Александра Сасно-
вич - Анастасия Павлюченкова.

Това ще бъде първа среща меж-
ду Григор Димитров и 102-рия в
световната ранглиста на АТР. До
момента в Мелбърн Гришо елими-
нира Янко Типсаревич и Пабло Ку-
евас, а Фабиато се справи с Джей-
сън Кублер и Райли Опелка.ç

Спринтът на 10 километра при
мъжете откри състезателната

програма от петия кръг за Световна-
та купа по биатлон, който се

провежда в Руполдинг (Германия).
Красимир Анев се представи

успешно, като си подсигури участие
в неделния масов старт. Биатлонис-
тът от Самоков завърши на 14-ата
позиция и записа най-добрия си

резултат през този сезон


