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ПРИЛОЖЕНИЕ Китайските медици са разработили успешен метод за лечение на пнев-
монията от нов тип, предизвикана от коронавируса, предават ТАСС и
БТА. Методът представлява извънтелесно насищане на кръвта с кис-
лород. Той успешно е бил изпробван в град Ухан, провинция Хубай,
откъдето тръгна заразата. Благодарение на новия метод медиците са
успели да спасят живота на 53-годишен мъж, който се е намирал в
критично състояние.
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Í
е е новина, че бившият председател на БСП Сер-
гей Станишев има навика да назидава партията
и живее със самочувствието, че неговите друга-
ри са длъжни вечно и на всяка цена да удовлет-
воряват личните му кариерни амбиции, както и

Êàêâî öåëè Ñòàíèøåâ?

Æèòîòî
че за него не важат партийните решения. Така той под-
ложи БСП на натиск да приеме Истанбулската конвен-
ция и Пакта за миграция, създаде разделителни линии и
торпилира кампанията за европейските избори в името
на още един мандат в Брюксел, въпреки шумните му
декларации не направи нито една конкретна стъпка за
диалог с Русия и за премахване на антируските санк-
ции, самоназначи се за знаме на групата недоволни от
сегашното ръководство. От тях постоянно чуваме крити-
ки срещу лидерката на БСП, но нито веднъж не чухме
принципна критика срещу модела "ГЕРБ". Обратното, Ста-
нишев обяви Борисов за държавник, а ГЕРБ - за "все
по-социална партия"!? И все пак Станишев стигна поли-
тическото дъно с медийното тиражиране на опорната
точка, че предстоящият пряк избор на лидер на БСП
няма да бъде честен и легитимен. Маскирано като заг-
риженост, но реално - опасна политическа интрига. Не
само срещу Корнелия Нинова, но преди всичко срещу
партията и другарите му. За по-голям ефект интригата
бе пусната в медиите, а не бе поставена в Националния
съвет на партията, чийто член е Станишев. Да напомним
фактите - Прекият избор бе потвърден на два конгреса,
БСП прие правила, в които са изяснени равнопоставе-
ността на всеки кандидат и екипа му, както и механиз-
мите и гаранциите за прозрачността на вота. Прекият
избор е европейска демократична практика за разлика
от кулоарните договорки на партийни лобита и групички.
Станишев говори без доказателства, но с ясното жела-
ние да посее съмнения още отсега, за да има поле
някой в бъдеще да оспори вота, ако не му е изгоден.
Реализацията на интригата би взривила партията, би я
вкарала в неразрешими вътрешни конфликти и разде-
ление, в правни спорове и процедури, би унищожила
шансовете за победа на предстоящите парламентарни и
президентски избори, което може би е целта. "С мен
или против мен" винаги е бил стилът на Станишев като
политик. В "актива" му са 10 последователни изборни
загуби (а днес със самочувствие критикува БСП, че не е
ефективна алтернатива на ГЕРБ), налагането на партия-
та на социаллибералните идеологически мантри (плос-
кия данък, джендър идеологията и гей движението, съг-
лашателството с десницата и едрия капитал, глобализа-
цията, русофобията), които са й крайно чужди и отблъс-
наха стотици хиляди избиратели. Когато днес назидава
БСП (отново без конкретни доказателства), че е тръгна-
ла в полето на национализма, нека си спомним, че с
идеологическия миш-маш и лицемерието в стил ПЕС
левицата в Европа изпадна в тежка криза и губи дове-
рието на трудовите хора. Те започнаха да дават вота си
на патриотични и антисистемни партии. Или накратко -
с поведението си Станишев и неговите брюкселски мен-
тори, които подмениха традиционната социалистическа
идеология с идеите на Сорос, фактически подхранват
национализма. В името на кариерната си амбиция да
остане начело на ПЕС Станишев е готов да повлече
"своята" партия към дъното. И нека сега, когато той
апелира за идеологически дебат в партията, да каже
каква е неговата програма, и ако тя е Истанбулска
конвенция, масова миграция и Зелен пакт, който ще
доубие българската икономика, сам да си отговори кол-
ко точно процента ще има БСП на едни избори с подоб-
ни послания и обещания и с него (или негов аватар)
начело. През 2013 г. мнозина казваха: "Сергей, иди си
с мир!". Нека сега му кажем: "Сергей, върни се!". Върни
се към идеите на Благоев и Димитров, на твоя баща и
неговите другари антифашисти. Върни се към морала и
етиката на социалист. Не прави партията заложник на
личния си интерес.

телни температури, които
да се отразят негативно
върху пшеницата. На
места в Добруджа вече се
виждат пожълтели пше-
нични посеви, които,
освен че страдат от засу-
шаването, са били напад-
нати през топлата есен от
житни мухи и кафява
ръжда. Надеждите на
земеделските производите-
ли от Добруджа са за

валежи от сняг, които да
дадат необходимата живи-
телна влага на посевите и
на почвата. За съжаление,
и през февруари синопти-
ците не обещават валежи
от сняг. "Сега температу-
рите са ниски, но ако
настъпи затопляне, тогава
растежът на пшеницата ще
се активира и нуждата от
вода ще стане драстична",
казва още той.
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в Добруджа жадува

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

дин милион и 245 хил. дка
са засетите ниви с пшени-
ца в Добруджа. Топлото
време от 18-20 градуса
през декември обаче е про-
вокирало житните расте-
ния да прораснат, казва
професор Иван Киряков от
Добруджанския земеделски
институт в гр. Генерал
Тошево. Добрата новина е,
че не се очертават продъл-
жителни периоди с отрица-

Обществото разтревожено
за свободата на медиите и
изборите, шуробаджана-
щината във властта и
върховенството на закона

България запазва последно
място в ЕС в Индекса за въз-
приятие на корупцията. Това
стана известно при представя-
не на индекса за 2019 г. от
Международната неправителс-
твена организация "Транспе-

Çà îñìà ãîäèíà ñìå ïúðâè â ÅÑ ïî êîðóïöèÿ
сът е събирателен и е стъпил
на няколко изследвания - в гло-
бален план те са 13, а за Бъл-
гария - 10, на различни меж-
дународни организации. Като
проблемни области за Бълга-
рия са изведени свобода на ме-
диите, изборният процес и на-
чинът на неговото осъществя-
ване, финансиране на поли-
тическите партии, назначени-
ята в публичните институции
и върховенството на закона,
бие тревога БТА.  ç

София. Младите лекари от випуск 2019 на Медицинския университет в София положиха вчера Хипократова клетва и получиха
дипломите си по време на официална церемония в НДК. От завършилите медици 237 са българи, а 205 - чужденци. Шестимата
пълни отличници бяха удостоени с приза "Златен Хипократ".

EE

рънси интернешънъл" в Наци-
оналния пресклуб на БТА.
Страната ни от 2012 г. е на
последно място в индекса, ос-
вен в една от годините. Индек-

Снимка Пресфото БТА
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Думите за одържавява-
не и национализация са
дълбоко неверни, но
когато държавата дава
лиценз на фирми да
упражняват бизнес и те
трябва да плащат такси, а
те не го правят, се взима
лицензът и нищо друго,
заяви премиерът Бойко
Борисов в началото на
редовното правителствено
заседание по повод про-
мените в Закона за хазар-
та и разкритията, че
фирми на Васил Божков
са ощетили държавата със
стотици милиони, съобщи
Епицентър.бг.

Създава се едно много
грешно впечатление. Къде
с умисъл, къде не. Може и
да е от незнание - не
знам, коментира Борисов
и уточни, че в публичното
пространство вървят едни
странни заключения. На
моето бюро има доклад от
Агенцията за държавен и
финансов контрол. Той е
адресиран и до финансо-
вия министър, и до глав-
ния прокурор. Този доклад
е от много страници и те
си носят отговорност. Това

е официален доклад и
засяга разлика в неплаща-
не на такси за стотици
милиони. Прегледах го
внимателно. Има много
фирми, но тъй като проку-
ратурата се е заела,
направили са изземвания
преди ден, няма да ги
коментирам като имена.
Хубаво е да разбера
връзката с това да не си
платил такси, ако е вярно
това, което има в този
доклад и затова прокура-
турата го проверява.
Редно ли беше този док-
лад, да бъде прибран и

ÂËÀÑÒÒÀ
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Катастрофа между три
трамвая в столицата,
има загинал

Мъж е загинал, докато е
пресичал релсите на ул.
"Искърско шосе" в столи-
цата в четвъртък. Катастро-
фата е станала между три
трамвая. В болнично
заведение за преглед са
откарани десет пътници от
последната мотриса,
оплакали се от различни
наранявания. Извършва се
оглед от столични полицей-
ски екипи. Движението на
трамваите в района
временно беше спряно. От
УМБАЛ "Св. Анна" съобщи-
ха, че в болницата са били
приети двама от пострада-
лите: ватманът на едната
мотриса - жена с порезна
рана на главата, без
опасност за живота.
Другият пострадал е мъж с
гръдна травма и също е
без опасност за живота.
Заради катастрофата на ул.
"Искърско шосе" и "Туше
Делииванов" временно
беше променен маршрутът
на трамваите по линия 20
и 23, съобщиха от Столич-
на община.

Постоянен арест за
нидерландеца, обвинен
в две изнасилвания

Оставиха за постоянно в
ареста нидерландеца,
обвинен в две изнасилва-
ния, съобщава БНТ.
Решението е на Софийс-
кия градски съд. Йохан
Стелингверф, по-известен
като "валиумния изнасил-
вач", е обвинен в изна-
силване на българка
около Коледа и на
унгарка през октомври
миналата година. Пред
съда обаче той отрече да
е извършил престъпления-
та. Освен това посочи, че
по време на престоя си в
ареста е бил системно
бит и тормозен. По
негови думи от посолст-
вото на Нидерландия у
нас опитали да облекчат
ситуацията.

ВСС освободи Пламена
Цветанова с пълно
единодушие

Без дебати и с пълно
единодушие Висшият
съдебен съвет освободи
Пламена Цветанова като
член на съдебния кадрови
орган. Това стана по
нейно искане, за да може
да бъде назначена за
заместник на главния
прокурор, коментира БНР.
Предстои (най-вероятно
следващата сряда)
кадровиците да я назна-
чат за заместник на Иван
Гешев. Преди ден част от
екипа му, по негово
предложение, станаха
Красимира Филипова от
Върховната касационна
прокуратура и Десислава
Пиронева от Софийската
градска прокуратура.

Áîðèñîâ: Êîéòî íå ñè ïëàùà
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скрит. Това е въпросът към
мен, започна Борисов.
Редно ли е този доклад да
бъде прибран и скрит?
Този доклад, дошъл при
мен не касае което и да е
физическо лице и футбо-
лен клуб. Къде има тук
някъде футболен клуб
"Левски"? Имало го е
преди мен, и след мен, и
преди, и след Божков. Аз
съм болен левскар, всички
знаят. Трябва ли, като
дойде този доклад, да го
скрия?, каза премиерът по
повод промените в Закона
за хазарта, предложени от

Òðèìà ìèíèñòðè óïúëíîìîùåíè äà ïîèñêàò âîäà
îò Ñîôèÿ çà Ïåðíèê

Валери Симеонов. Никой
на никого не взима фир-
мата! Фирмата е негова,
къде е одържавяването,
къде е национализацията?
Който не плаща такси, му
се взима лицензът, фирма-
та му остава, отсече
Борисов. Или бизнес, през
който са минали 3 млрд.
лв., не трябва да се прове-
рява и не трябва да плаща
данъци?

Той се обвързва и със
Закона за хазарта, който
искаме да променим.
Възложил съм на финансо-
вия министър и Менда
Стоянова, изрично трябва
да бъде вписано, че не
може да се аутсорсва,
преотдава, да е абсолютно
сигурно, че освен държа-
вата, никой друг няма да
се занимава с тази дей-
ност. Изрично в решение-
то, парламентът може да
вземе подобно решение.

Това е второто внуше-
ние - че едва ли не друг
играч или други играчи
искат да се вкарат в тази
сфера. Не - само държава-
та. Ако този доклад е
верен, ще имат проблем
много хора. Ако не е
верен, няма да от какво да
се притесняват, обясни
премиерът. Очаквам скоро
време прокуратурата да
излезе със своите заклю-
чения.

Думите одържавяване и
взимане на бизнеса ги
няма никъде, повтори
няколко пъти министър-
председателят.ççççç

Правителството упълномощи
министрите на икономиката, на
регионалното развитие и на еко-
логията да поискат още днес от
Столичния общински съвет раз-
решение вода от Белмекенската
каскада да премине през язовир
"Бели Искър" и ВиК мрежата на
София и да се насочи към Пер-
ник, съобщи БНР. Становището
на "Софийска вода", че може да
придвижи до "Мало Бучино" до-
пълнително до 400 литра в се-
кунда, също днес ще бъде вне-
сено в Столична община. Кама-
рата на строителите е предло-
жила да окаже максимално съ-
действие за изграждането на во-
допровода от Мало Бучино до
Перник. Министър Петя Аврамо-
ва каза, че е необходима пълна
мобилизация на всички фирми,
които имат опит с гражданите на
ВиК мрежи, така че в максимал-
но кратки, бързи срокове този
водопровод 13,5 км да бъде из-
пълнен, както и помпената стан-
ция към него. Проектът за во-

очаква правителството да отпус-
не 25 млн. лв. за спешното изг-
раждане на водопровод от Мало
Бучино до Перник с дължина 13,5
километра и пречиствателна
станция. По този водопровод до
града на режим трябва да се от-
вежда водата, отклонена през Бе-
ли Искър от язовир "Белмекен".
Министрите ще приемат и наред-
ба за безопасната експлоатация
на язовирните стени и съоръже-
нията.

Във връзка с кризата в Пер-

ник правителството прие реше-
ние, съгласно което министрите
на икономиката, на регионално-
то развитие и благоустройство-
то и на околната среда и водите
ще отправят искане до Столич-
ния общински съвет да разгледа
възможността за възмездно пре-
минаване на водни количества в
размер от 300 л/сек, необходи-
ми за подпомагане на водоснаб-
дяването на Перник. Това съоб-
щи пресслужбата на кабинета,
цитирана от БТА..ççççç

допровода ще е готов до края на
деня и тогава ще стане ясно кол-
ко ще струва и ще се отпуснат
парите от правителството. След
приемане на проекта ние ще го
внесем незабавно в МС на из-
вънредно заседание. Вие ще раз-
берете точната стойност, а аз
лично, тъй като има много спе-
кули, че проектът е пет милиона,
за съжаление, сме в кризисно
положение, че бих ги дал на те-
зи фирми да ги изпълнят за пет
милиона, каза икономическият
министър Караниколов. Тъй като
тръби за новото трасе водопро-
вод няма, те са намерени в Ис-
пания и ще се карат от там, част
от тях не са произведени, но то-
ва, което имаме, е уговорката с
производителя на ден да  се про-
извеждат 400 метра тръби. Ми-
нистерството на транспорта ще
се включи с цел логистиката да
е по-лесна, тъй като ще минава-
ме и през граници и терени, по-
сочи още министър Караниколов.
По-рано беше обявено, че се

Министерството на финансите публикува за обществено об-
съждане проект на Закон за Националната агенция по хазарта
(НАХ). С него се предлага промяна във формата и организация-
та на хазартния регулатор в нашата държава - като Държавната
комисия по хазарта се преструктурира в Национална агенция по
хазарта. В проектозакона са разписани детайлно функциите,
правомощията и структурата на Националната агенция по ха-
зарта.

Предвижда се тя да бъде специализиран държавен орган към
министъра на финансите, който изпълнява държавната политика
в областта на хазарта и свързаните с него дейности.
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"Проведохме среща с
хидроинженери, архитекти
и проектанти, които са
изградили и ремонтирали
големите водни инфраст-
руктурни проекти на
България. Те познават
добре състоянието, год-
ността  и проблемите им.
Посланието, което отпра-
ви лидерът на БСП  Кор-
нелия Нинова, е изключи-
телно съдържателно -  да
чуем тези хора, тези,
които могат, които позна-
ват сектора и могат да
дадат решения", заяви
народният представител
от "БСП за България"
Стефан Бурджев пред
"България он еър".

Бурджев коментира, че
на срещата специалистите
са  изказали идеи, но и
критики за това, което
предлага правителството,
като никой от тях не  е
бил потърсен за съвет от
управляващите: "Тяхното
мнение за действията на
властта  е, че правят
всичко хаотично, на парче
и с цел моментно потуша-

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

ÁÑÏ: Îò ÃÅÐÁ ïîòóëâàõà âîäíèÿ
ïðîáëåì ñ ìåñåöè
Êðèçèòå ñå çàäúëáî÷àâàò, ãóáè ñå
ìíîãî öåííî âðåìå è öåëè ñåêòîðè
ðóõâàò, îò êîåòî ñòðàäàò
ñòîòèöè õèëÿäè áúëãàðñêè
ãðàæäàíè, çàÿâè Ñòåôàí Áóðäæåâ
îò ëåâèöàòà

ване на общественото
напрежение". Той подчер-
та, че страната е загубила
няколко месеца, докато
управляващите обяснят, че
няма криза и че всичко
това е сценарий. "Времето
тече, а кризата се задъл-
бочава. ГЕРБ загубиха
ценно време да търсят
вината в някой друг,
вместо да вземат мерки",
допълни социалистът.

"От БСП предлагаме да
се чуят експертите, които
са изградили и поддържа-
ли водните съоръжения в
страната ни, включително
язовир "Студена". Даваме
думата на специалистите,
за да се вземат най-
правилните решения. БСП
има за цел да изрази
проблемите и тревогите
на хората", каза Стефан
Бурджев.

Той припомни, че
когато  от левицата са
обявили вот на недоверие
за кризата с водата,
боклука и чистия въздух,
чак  тогава управляващите
и прокуратурата са започ-

нали да предприемат
мерки. "Месеци наред с
цел да няма напрежение
преди местните избори
ГЕРБ потулваха водния
проблем и не направиха
нищо да решат тази
ситуация. В същото време
БСП над 60 пъти аларми-
ра в Народното събрание
за проблемите с водата,
въздуха и отпадъците",
заяви Бурджев.

"Отговорност за тези
кризи имат няколко
министерства, но вместо
да се понесе солидарна
отговорност, Нено Димов
стана изкупителна жерт-
ва, за да се потуши
напрежението", каза
социалистът. Той изрази
надежда отговорността да
продължи да се търси.
Бурджев подчерта, че
народът се е  наситил на
акциите на правителства-
та на Борисов: "Тези
действия приличат на

:

Събития
” 41 г. - По време на
Палатинските игри в Рим
Касий Херея убива импера-
тор Калигула.
” 1848 г. - Започва
Калифорнийската златна
треска в Сакраменто.
” 1862 г. - Влахия и
Молдавия се обединяват и
създават държавата Румъ-
ния.
” 1924 г. - Петроград е
преименуван на Ленинград.
” 1944 г. - Втората светов-
на война: англо-американс-
ката авиация извършва
бомбардировки върху
градове Скопие и Враца, и
селата Кунино (Врачанска
област) и Беглеж (Плевенска
област), загиват общо 124
души.
Родени
” 1444 г. - Галеацо Сфор-
ца, принц на Милано
” 1712 г. - Фридрих II,
крал на Прусия
” 1732 г. - Пиер дьо
Бомарше, френски писател
” 1848 г. - Василий
Суриков, руски художник
” 1905 г. - Елена Николай,
българска певица
” 1921 г. - Добри Жотев,
български писател
” 1936 г. - Благовеста
Карнобатлова-Добрева,
българска певица

” 1943 г. - Георги Чапкъ-
нов, български художник
” 1961 г. - Настася Кински,
германска киноактриса
Починали
” 1920 г. - Амедео Модили-
ани, италиански художник

” 1965 г. - Уинстън Чърчил,
министър-председател на
Обединеното кралство,
Нобелов лауреат
” 1989 г. - Тед Бънди,
американски сериен убиец
” 1990 г. - Сергей Довла-
тов, руски писател

Íà òîçè äåí

Ïîëèòîëîã: Óïðàâëÿâàùèòå ñàìè òâîðÿò áåäèòå ñè
"Партия ГЕРБ започва сама да

твори собствените си беди". Това
каза пред БНР анализаторът Ва-
лентин Вацев във връзка с вота
на недоверие към правителство-
то, внесен от БСП. Той посочи, че
реалната опасност за Бойко Бо-
рисов е неговото обкръжение и
състоянието на "партията - дър-
жава ГЕРБ". "Нямаш ли враг сре-
щу себе си, ти самият започваш
да ставаш враг на себе си", по-
сочи той. По думите на Вацев пра-
вителството множи хаоса в стра-
ната с действията си.

"В България знаем как да се
предпазим от чудеса - с тежка
кесия. Където има финансов ре-
сурс, тези вотове много трудно
минават", коментира Вацев шан-
совете вотът на недоверие да ус-
пее.

Анализаторът коментира в
предаването "12+3" по "Хоризонт",
че за него са важни мотивите на
вота и самата идея за него: "Во-
тът е мотивиран, приемам като
сериозни мотивите му, но зами-
сълът трябваше да бъде по-раз-
личен".

местник държавен секретар на
САЩ по политическите въпроси,
заяви в интервю за БНР, че с Бъл-
гария е било договорена промя-
на в конституцията. По този по-
вод Вацев каза как би могло да
се отговори на чужденци, които
"се пъхат, където не им е работа-
та". И като вариант предложи от-
говор в "духа на ротния" - "Въп-
росът с конституцията е уреден,
обсъждане няма да има". Анали-
заторът посочи, че никой не е по-
сочил това като проблем.

Има два исторически парале-
ла на днешното време, посочи Ва-
цев. Единият е безвремието в пос-
ледните години на Тодор Живков
в края на 80-те години. "Принци-
път на властта е принцип на ре-
алността. Когато се клати власт-
та, действителното ти изглежда не-
реално", каза Вацев. Посочи и дру-
га аналогия - "По календара на
дългата българска политическа ис-
тория ние сме между 33-та и
35-а година. През 1934 година не-
щата рязко се променят. През
1933 г. е било същото безвре-
мие.ç

По думите му, ако вотът мине,
страната ще се изправи пред си-
туация, в която няма да има пря-
ка готовност за поемане на власт-
та: "Отстраняването на днешния
управляващ екип ще остави Бъл-
гария в хаос поне за два месеца.
Не, че и сега няма хаос", заклю-
чи той.

Вацев прогнозира и голяма
криза, свързана и с хазарта.

Според него БСП прекалено
много се занимава със себе си:
"Занимават се с измислената вът-
решна опозиция. Ей, богу, аз не я
виждам. Има хора, които са не-
доволни от ръководството, но то-
ва не се покрива с понятието опо-
зиция", уточни той и добави, че
кризите в управлението е тряб-
вало да бъдат обговорени и раз-
критикувани от "Позитано" 20.

Вацев коментира, че до този
момент в България е трябвало да
работи правителство в сянка, да
има министър-председател в сян-
ка. И се аргументира така: "Кри-
зите са си кризи - и боклукът, и
водата... Но наскоро България из-
търпя ужасни поражения в област-

та на националната си сигурност.
Американски служител, без да се
консултира с Борисов, го издаде
- българският министър-председа-
тел се бил съгласил с някого-си,
когото ние не сме избирали, да
се обсъжда промяната на българ-
ската конституция с хора, които
не са упълномощени да правят то-
ва. "Неотдавна Дейвид Хейл, за-

други гръмки акции в
кабинета на "Борисов 1",
които се превърнаха в
осъдителни присъди за
България от съда в
Страсбург и след това
обезщетенията ги плащах-
ме всички български
граждани".

 "Политиката, която
доведе до тези кризи, и
това, че се задават още
такива бедствия, абсолют-
ната липса на контрол в
институциите и продължа-
ването на потъването на
милиарди е  диагнозата
на това управление", каза
Бурджев.

"Работата на БСП  в
последните 3 години дава
своите резултати. Пробле-
мът е, че кризите се задъл-
бочават, губи се много
ценно време и цели секто-
ри рухват, от което страдат
стотици хиляди български
граждани", завърши Стефан
Бурджев.ç

Валентин Вацев
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Æèòîòî â Äîáðóäæà æàäóâà,
âçå äà æúëòåå

От началото на ноемв-
ри досега са натрупани
едва 100 литра валежи,
показват данните на
Добруджанския земеделс-
ки институт  в Генерал
Тошево. По думите на
професор Иван Киряков
това количество, освен че
е крайно недостатъчно, е
в пъти под нормата. "В
момента температурите са
ниски, но ако настъпи
затопляне, тогава расте-
жът на пшеницата ще се
активира и нуждата от
влага ще стане драстич-
на", допълни още експер-
тът.

 Това е трета поредна
зима без снежна покрив-
ка. Натрупването на
нужните запаси от зимна
влага e от съществено

È ïðåç ôåâðóàðè ñèíîïòèöèòå íå
îáåùàâàò âàëåæè îò ñíÿã, îò÷èòàò
òðåòà ïîðåäíà ñóøàâà çèìà

значение за есенните
култури. Заради продъл-
жителните засушавания
преди година се стигна до
разораване на 60 000 дка
с рапица. В отделни
стопанства се стигна и до
разваляне на пшеница,
макар в по-малък размер.
През есента на 2019 г.
стопаните от Добричка
област избраха да не
рискуват и не засяха
рапица. Така площите с
маслодайната култура са
шест път и по-малко, т. е.
едва 29 000 дка.

1 млн. и 245 хил. дка е
размерът на посевите с
пшеница. Топлото време
през декември е провоки-
рало житните растения да
прораснат. Проф. Киряков
припомни, че преди месец

Земеделският министър Де-
сислава Танева е оптимист, че
страната ни ще се справи в сред-
носрочен план с чумата по сви-
нете и ще преодолее последици-
те от заразата. Това стана ясно
вчера от изказването й в пленар-
ната зала на парламента. Тя за-
щити закона за ветеринарноме-
дицинската дейност, защото про-
мените щели да засилят превен-
цията. Целият този законопроект
е част от един план за действие,
приет след приключване на епи-
зоотията миналата година, който
включва и промяна в други нор-
мативни актове, подчерта Танева.
Промените по думите й значител-
но щели да подобрят координа-
цията между различните служби
в областта на ветеринарното об-
служване.

Òàíåâà  îïòèìèñò çà áèòêàòà ñ ÷óìàòà,
çàðàçàòà óäàðè íîâà ñâèíåôåðìà âúâ Âàðíåíñêî

С проекти, финансирани
от Програмата за развитие на
селските райони, агропредп-
риемачи от Разградска област
модернизират и разширяват
стопанствата си, въвеждат но-
ви технологии, подобряват
предпазарната подготовка и
съхранението на селскосто-
панската продукция. Това съ-
общиха от Областния инфор-
мационен център.  На тери-
торията на областта се из-
пълняват 30 проекта по под-
мярката за инвестиции в зе-
меделски стопанства, с общ
размер на субсидията 14 422
139 лева.

В 12 проекта с безвъз-
мездна финансова помощ на
стойност повече от 10 млн.
лева инвестициите са насо-
чени към сектор "Животно-
въдство". Средствата ще бъ-
дат вложени за изграждане
или модернизиране на пти-
цеферми, и за строителство,
обновяване и оборудване на
кравеферми и свинеферми.

Два проекта за над 760
хил. лева са насочени към
първичната преработка на
пчелен мед и други пчелни
продукти.

Çåìåäåëöè îò
Ëóäîãîðèåòî
ìîäåðíèçèðàò
ñòîïàíñòâàòà
ñè ñ åâðîïðîåêòè
çà íàä 14 ìëí. ëåâà

Îáëåê÷åí è áåçïëàòåí ùå å ðåæèìúò çà
ðåãèñòðàöèÿ íà ëè÷íèòå ñòîïàíñòâà

Облекчен и безплатен режим
за регистрация на личните сто-
панства предвиждат промени в
Закона за ветеринарномедицин-
ската дейност, приети на първо
четене от парламента. Заявлени-
ето за регистрация ще се подава
от собственика или ползвателя
на животновъдния обект при кме-
та или кметския наместник или
до директора на съответната Об-
ластна дирекция по безопасност
на храните. Въвежда се терито-
риален принцип при сключване
на договорите за изпълнение на
мерките по програмата за про-

Намерените трупове на диви
свине са около 400, депопули-
рани са 36 хиляди, стана ясно
още от коментара й за битката
с чумата по свинете. Това оста-
ва предизвикателство пред нау-
ката във ветеринарната област
и пред всички страни в света,
изтъкна Танева.

Над 25% от поголовието на
домашната свиня в света е уни-
щожено от заболяването, 51
страни са засегнати и минимум
над 10 млн. домашни свине, до-
пълни земеделският министър.
12 европейски страни са засег-
нати. У нас в ход са няколко
плана по превенция.  Вирусът

на африканска чума по свинете
обаче продължава да върлува из
страната, като проникна в сви-
неферма във варненското село
Горица. Сигналът е подаден на
20 януари до Световната орга-
низация за здраве на животните
(OIE). Животните в стопанство-
то са общо 58. На място са ус-
тановени три смъртни случая.
Останалите 55 прасета са хуман-
но умъртвени.

Продължават случаите и на
заразени диви прасета, като са
открити нови седем в района на
град Попово, област Търговище,
и в софийското село Дреатин.
Данните обаче са публикувани са-
мо на сайта на OIE, защото пос-
ледната актуализация на сайта на
БАБХ за епизоотичната ситуация
за АЧС е едва от 8 януари.ç

филактика, надзор, контрол и
ликвидиране на болести по жи-
вотните и зоонози, с регистри-
рани ветеринарни лекари. Не се
позволява на регистрирани ве-
теринарни лекари, сключили та-
кива договори със собственици
или ползватели на ферми, да
сключват договори и със собст-
веници или ползватели на лични
стопанства. С измененията се
създава възможност за възлага-
не на изпълнението на мерките
за ограничаване и ликвидиране
на болести на изпълнител, раз-
личен от служителите на БАБХ.ç

температурите са били
пролетни - 18-20 градуса.
Добрата новина е, че не
се очертават продължи-
телни периоди с отрица-
телни температури, които
да се отразят негативно
върху пшеницата.

На места в Добруджа
вече се виждат пожълтели
пшенични посеви, които,
освен че страдат от
засушаването, са били

нападнати през топлата
есен от житни мухи и
кафява ръжда. В момента
надеждите на земеделски-
те производители от
Добруджа са за валежи от
сняг, които да дадат необ-
ходимото на посевите и на
почвата. За съжаление, и
през февруари синоптици-
те не обещават валежи от
сняг,пише Галина Недкова
от Агри.БГ.ç

В сферата на трайните на-
саждения са проектите на 11
земеделски производители в
областта. С над 1,5 млн. ле-
ва те ще създадат нови ма-
сиви от ябълки, сливи, виш-
ни, череши, орехи и малини
и ще оборудват стопанства-
та си с нови машини, съоръ-
жения и инвентар за отглеж-
дане на овощни култури.

Зърнопроизводители от
Лудогорието изпълняват пет
проекта на стойност над 1,1
млн. лева. По тях ще се дос-
тавят модерни машини за
почвообработка и за приби-
ране на продукцията; изграж-
дат се силози, складови по-
мещения и сушилни за пред-
варителна обработка и съх-
ранение на зърно.ç
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Îìáóäñìàíúò: Íîâàòà íàðåäáà çà ïàðíîòî
íå ãàðàíòèðà ïî-ñïðàâåäëèâè ñìåòêè

Омбудсманът Диана
Ковачева обяви, че новата
наредба за парното не
гарантира по-справедливи
сметки. Общественият
защитник е изпратил
становище до министъра
на енергетиката Теменуж-
ка Петкова по проекта на
Наредбата за топлоснаб-
дяването, предложен от
ресорното министерство
на 13 януари 2020 г. за
обществено обсъждане. В
него се посочва, че по
отношение на проблемите,
свързани с топлофикаци-
онните дружества има
големи очаквания относно
справедливото заплащане
на реално ползваното
парно, в това число и
такса сградна инсталация.
Проектът на наредбата не
отговаря на обществените
очаквания за по-ясна и
справедлива методика за

разпределение на топлин-
ната енергия в сгради -
етажна собственост, смята
омбудсманът.

Нормативният акт не
съдържа нови предложе-
ния по отношение на това,
как се формира дяловото
разпределение на топлин-
на енергия в сгради-
етажна собственост. По
тази причина новата
"стара" наредба не дава
на гражданите дълго
търсената и очаквана
справедливост, а именно
фактуриране на консуми-
раното количество топлин-
на енергия, въз основа на
действителното потребле-
ние най-малко веднъж
годишно - принцип, залег-
нал в Закона за енергети-
ката, пише омбудсманът.
Диана Ковачева смята
още, че не е намерен и
балансът между икономи-

Последна инстанция на Вър-
ховния административен съд из-
слуша вчера страните, спорещи
за опита на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ)
да промени плана за управле-
ние на Национален парк "Пирин"
без екологична оценка. Предс-
тавителите на ведомството, ръ-
ководено от Емил Димитров-Ре-
визоро, потвърдиха жалбата, вне-
сена с подписа на предшестве-
ника му Нено Димов, според ко-
ято министерството държи режи-
мите за опазване на парка да се
променят без екооценка. Делото
е в отговор на жалбата на Нено
Димов от април миналата годи-
на срещу повторното отсъждане
на Върховния административен
съд (ВАС) от март 2019 г. с мо-
тиви за неспазване на няколко
български закона. Тогава съдът

È Ðåâèçîðî ñìÿòà ïàðê "Ïèðèí" çà ñâîÿ áàùèíèÿ

Институтът Earthwatch обя-
ви пчелите за най-важното жи-
во същество на планетата в
последния си дебат на Кралс-
кото географско дружество в
Лондон за 2019 г. Учените съ-
що напомниха, че пчелите ве-
че са изложени на риск от из-
чезване. Последните проучва-
ния сочат, че около 90% от
пчелите по света са изчезна-
ли. Причините са различни в
зависимост от региона, но
сред основните са масовото
обезлесяване, липсата на бе-
зопасни места, където да пра-
вят гнезда, липсата на цветя,
използването на неконтроли-
рани пестициди, промените в
почва и други.

Поводът пчелите да бъдат
обявени за най-важното жи-
во същество на планетата е
проучване, при което е уста-
новено, че пчелите са единс-
твеното живо същество, кое-
то е не е носител на какъвто
и да е вид патоген, независи-
мо от това дали е гъбичка, ви-
рус или бактерия.

потвърди, че планът за управле-
ние на Национален парк "Пирин"
може да се актуализира само
след екооценка. През септември
миналата година съдът отложи де-
лото заради заболяване на Нено
Димов и отсъствие на юридичес-
ки представител на Екоминистер-
ството.

На заседанието вчера минис-
терството бе представено от ди-
ректора на правния отдел Миха-
ела Доцова и директора на На-
ционалната служба за защита на
природата Мирослав Калугеров,
който също е юрист. Те не изло-
жиха доводи за искането проме-
ните да се извършат без екоо-

Ïúðâè ñìå â ÅÑ ïî íàé-âèñîêà ñìúðòíîñò è íàé-íèñêà
ïðîäúëæèòåëíîñò íà æèâîòà

Îáÿâèõà
ï÷åëàòà çà
íàé-âàæíîòî
æèâî ñúùåñòâî
íà ïëàíåòàòà

Â íîðìàòèâíèÿ àêò íÿìà ïðåäëîæåíèÿ
êàê ñå ôîðìèðà äÿëîâîòî
ðàçïðåäåëåíèå íà òîïëèííà åíåðãèÿ
â ñãðàäè - åòàæíà ñîáñòâåíîñò

ческите интереси на
участващите в процеса
страни и гарантиране
правото на потребителите
на заплащане на реално
ползвана услуга.

В становището до
енергийната министър
общественият защитник
припомня аргументите на
Върховния администрати-
вен съд (ВАС), който на
първа инстанция отмени
разпоредби в действащата
наредба за топлоснабдява-
нето. Аргументите на съда,
свързани с нарушения на
административните прави-
ла при изработване на
нормативни документи и
при определяне на форму-
лата за сградна инстала-
ция важат с пълна сила и

за новата наредба, смята
Диана Ковачева.

В мотивите към проекта
липсва описание на очак-
ваните финансови резулта-
ти, както и анализ за
съответствие с правото на
ЕС (Директивата за енер-
гийна ефективност). Освен
това във формулата за
сградна инсталация не са
отчетени всички парамет-
ри, относими към количес-
твото топлинна енергия,
отдадена от сградната
инсталация. Представена
по този начин, новата
"стара" наредба не решава
проблемите на хората и не
представя нова концепция
за по-справедливо запла-
щане на услугата "топло",
смята омбудсманът.ç

70% от земеделието в све-
та зависи от тези насекоми,
казано по-просто, 70 от 100
храни са станали благодаре-
ние на пчелите. Без пчелите
фауната скоро ще започне да
изчезва, защото те опрашват
растенията, което им позво-
лява да се възпроизвеждат, а
от тях се хранят милиони жи-
вотни. Според цитат, припи-
сан на Алберт Айнщайн, ако
пчелите изчезнат, на хората им
остава 4 години живот.ç

През 2018 г. населението в
България продължава да намаля-
ва. По данни на НСИ към 31 де-
кември 2018 г. то е 7 000 093
души (1.4% от населението на ЕС).
В сравнение с 2017 г. населени-
ето на страната намалява с 49
995 души, или с 0.7%. През 2018
г. в резултат на отрицателния ес-
тествен прираст населението на
страната е намаляло с 46 329 ду-
ши, показват данни в доклад към
Националната концепция за насър-
чаване на активния живот на въз-
растните хора в България (2012-
2030 г.), приет вчера от Минис-
терския съвет. Очаква се до 2050

ценка, а само потвърдиха, че под-
държат жалбата от април. От
страна на оспорващите опита за
промени в режимите за парк "Пи-
рин" се изказаха адвокат Алек-
сандър Коджабашев (WWF - Бъл-
гария) и Тома Белев (Асоциация
на парковете в България).

След страните по спора дума-
та взе прокурорът, който обяви,
че решението на Върховния съд
на предните инстанции трябва да
бъде потвърдено. Той повтори ар-
гументите, че министерското ре-
шение за промени без екооценка
противоречи на Закона за опаз-
ване на околната среда и Закона
за биологичното разнообразие в
няколко точки, констатирани от
предното съдебно отсъждане.
Председателят на състава обяви,
че решението ще бъде взето в
законоустановения срок.ç

г. населението на България да на-
малее до 5.6 милиона по данни
на Евростат и до 5.5 милиона спо-
ред прогнозите на Отдела за на-
селението на ООН.

През 2018 г. в страната са ро-
дени 62 576 деца, като от тях 62
197 (99.4%) са живородени. В
сравнение с 2017 г. живородени-
те намаляват с 1758 (2.7%).

През 2018 г. са починали 108
526 души, а коефициентът на об-
ща смъртност е 15.4 %о. Спрямо
предходната година броят им на-
малява с 1265, или с 1.2%, но
нивото на общата смъртност про-
дължава да е твърде високо. Об-

що за ЕС-28 коефициентът на
смъртност през 2017 г. е 10.3 %о�.
Равнището на общата смъртност
на населението в България е най-
високо сред държавите членки. С
най-ниска смъртност са Ирландия
- 6.3 %о�, Кипър - 7.0�, и Люк-
сембург - 7.1 %о. Освен в Бълга-
рия значително по-висока от сред-
ната за ЕС-28 е стойността на този
показател само в Латвия -
14.8 %о, и Литва - 14.2 %о.

България заедно с Латвия (74.9
години) е сред страните с най-
ниска средна продължителност на
живота на населението в ЕС, а с
най-висока са Испания (83.4) и

Италия (83.1 години). Продължа-
ва застаряване на населението.
В края на 2018 г. хората на 65 и
повече години са 1 493 119, или
21.3% от населението на страна-
та. В сравнение с 2017 г. делът
на населението в тази възрасто-
ва група нараства с 0.3 процент-
ни пункта.ç
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"Опитахме и успяхме да
съберем заедно над
двадесет души - хидроин-
женери, специалисти,
проектанти, строители на
язовирите и каскадите в
България, изключителни
професионалисти. Оказва
се, че никой до този
момент не ги е потърсил
за препоръки, за съвети,
за професионално мне-
ние по въпроса как да се
реагира в тази криза, в
която изпадна Перник, и
не само той. Това е
потенциална национална
криза, защото и други
градове и общини са
пред опасността да бъдат
в режим; и други язовири
имат проблеми. Доста
сериозно обсъждахме
въпросите", обяви предсе-
дателят на БСП Корнелия

Çàåäíî ñ åêñïåðòèòå ùå íàìåðèì
ðåøåíèå íà âîäíàòà êðèçà

Áåçõàáåðèåòî,
íåêîìïåòåíòíîñòòà
è êîðóïöèÿòà
íà óïðàâëÿâàùèòå
äîâåäîõà äî
áåçâîäèåòî,
êàòåãîðè÷íà
áå ëèäåðêàòà
íà îïîçèöèÿòà
â íàâå÷åðèåòî íà
âîòà íà íåäîâåðèå

Êîðíåëèÿ
Íèíîâà:

Нинова по време на
пресконференция на
"Позитано" 20.
Нинова обясни, че това

е била и целта на среща-
та: "Да разберем кое е
възможно, кое е рисково
и какво да се прави от
тук нататък, за да не се
оставят близо 500 хиляди
българи, които вече са в
режим на водата. Чухме
много интересни мнения,
чухме алтернативни пред-
ложения, дори и на това,
което предлагат управля-
ващите".
Председателят на БСП

се обърна с апел: "В
криза сме. Държавата е в
криза, хората са на
режим. Нека да не бърза-
ме непрофесионално и
неаргументирано да
взимаме политически
решения, за да се потуша-
ва криза и обществено
напрежение".
Нинова обясни още, че

и по мнението на експер-
тите управляващите рабо-
тят "на парче", действа се
непрофесионално и пани-
чески. Тя каза още, че
подобни решения крият

опасност. "Затова апелът
ми е към всички - нека да
дадем думата на тези
хора, експертите, истинс-
ките останали професио-
налисти в България, които
могат да помогнат, за да
се вземат правилните
решения, за да преодоле-
ем кризата и да не допус-
каме от тук нататък да
има подобни ситуации." Тя
изрази съжаление, че
тези експерти не са
канени и управляващите
до този момент не са се
допитвали до тяхното
мнение. "Готови сме да
работим с експертите по
алтернативи и да внасяме
предложенията в парла-
мента", заключи Корнелия
Нинова.

Инж. Лиляна Карафези-
ева: "Язовир "Студена"
е симптом на тежкото
заболяване в управле-
нието на водите
в България

"Язовир "Студена" е
много сериозен симптом
на тежкото заболяване в

управлението на водите в
България". Това заяви
инженер Лиляна Карафе-
зиева, бивш директор на
"Напоителни системи", по
време на пресконферен-
ция в централата на БСП.
Тя изрази притеснение за
начина, по който управля-
ващите се отнасят към яз.
"Студена". По думите й
язовирът не може да бъде
"излекуван" нито от Бел-
мекен, нито от който и да
е друг водоизточник. Тя
уточни, че язовир "Студе-
на" не се пълни през
последните години.

"Неговият обем е 25
милиона кубика и той не
се пълни, тъй като двете
му пълнещи деривации не
работят през последните
няколко години - те са
изоставени и не се експ-
лоатират", каза още инж.
Карафезиева.

Хидроинж. Любомир
Дачев: Язовир "Бели
Искър" е в критично
състояние, но държа-
вата продължава
да нехае

"През 2013 г. екип на
БАН и УАСГ направихме
8-месечна комплексна
експертиза на язовир
"Бели Искър". Поддържа
се умишлено ниско ниво
на язовира - 20%, за да
не застрашава стената,
защото не е в добро
състояние, има течове по
нея и тя се разрушава от
леда през зимата", заяви
хидроинженер Любомир
Дачев на пресконферен-
ция на "Позитано" 20. Той
подчерта, че междувре-
менно състоянието на
бетона се е влошило още.
След като завършихме
това изследване, техни-
чески съвет на Столична
община прие, че трябва
да се направи нов проект

за ремонт на язовира, но
отново не предприеха
нищо. През 2018 г. Минис-
терството на околната
среда и водите е отхвър-
лило проект за ремонт, и
пак не се направи  нищо",
каза Дачев. Той подчерта,
че е възможно да се
застраши наличието на
вода за производство на
електроенергия.

Инж. Алеко Томов:
Държавата изостави
ВиК сектора

"Управляващите извърш-
ват геноцид спрямо специ-
алистите в България.
Умишлено се слагат висо-
ки финансови прагове от
милиони левове, за да не
могат фирмите, независи-
ми от управляващите, да
вземат проектите. Печелят
ги или чужди, или близки
до властта  фирми", заяви
инженер Алеко Томов.
Инж. Томов обясни, че

за Перник е имало и
други възможности за
водоснабдяване: "Беше
започнато да се строи
язовир "Раянци" за водос-
набдяване на Перник и
Радомир, но прекратиха
строежа. Днес Перник
щеше да има два водоиз-
точника и нямаше да се
стигне до воден режим.
Но държавата захвърли
тези проекти".  Той под-
черта, че  водопреносната
мрежа е в плачевно
състояние. "Състоянието
им вече не позволява
дори ремонти, нужна е
цялостна подмяна на тази
мрежа. Ако управляващите
не направят нещо, има
опасност ВиК мрежата да
се разпадне. Напоителни-
те обекти в България са
напълно изоставени. В 21-
ви в. има села, чиито
жители през целия си
живот са на воден режим.
Това е недопустимо",
заяви инж. Алеко Томов.
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Ще припомня някои еле-
менти на водната криза в Со-
фия от ноември 1994 г. Това
би могло да помогне при нас-
тоящите решения за криза-
та с водата на град Перник,
както и за оценката на със-
тоянието на сектора ВиК.
През ноември 1994 г. настъп-
ва криза с водата за питей-
ни нужди на столицата. Ни-
вото на язовир "Искър", ос-
новен източник на вода за
София, е спаднало значител-
но. Приема се, че основна-
та причина за това е суша-
та, но има и много други
обяснения, като например
източване на язовир "Искър"
от "Кремиковци" ЕАД и от
други не толкова ясни полз-
ватели на водата в язовир
"Искър" и язовир "Огняново".
Настъпва паника в столица-
та. Току-що назначеното от
президента Желю Желев
служебно правителство се
заема веднага с решаване-
то на тежкия проблем. При-
ема се специално за криза-
та постановление №285 от
ноември 1994 г. В него се ут-
върждават следните мерки:

а) лимит за ползване на
вода от язовир "Искър" за
София;

б) мерки за ограничава-
не на водоподаването от язо-
вира за "Кремиковци" ЕАД;

в) реконструкция на мре-
жата за водоподаване в Со-
фия с пари, отделени от дър-
жавния бюджет - приложе-
на е програма за тези цели;

г) подземните съоръже-
ния за водовземане при бент
Панчарево се изваждат от
активите на "Кремиковци" и
се предават на държавното
предприятие "Язовири и кас-
кади".

Същото се прави и с язо-
вир "Огняново", който се
оказва, че дотогава е собст-
веност на "Кремиковци" ЕАД;

д) започва незабавно из-
граждане на връзката "Ска-
кавица-Джерман", за да се
докара вода от каскадата
"Белмекен-Сестримо" към
язовир "Бели Искър" и от там
- в язовир "Искър".

Активно участват всички
хидроинженери, които рабо-
тят в тогавашната организа-
ционна структура "Национа-
лен съвет по водите", който
се ръководи от професорхид-
роинженер. Този съвет е дър-
жавният орган, отговорен за
управлението на водите в
България. Няма данни в съз-
дадения правителствен щаб
по кризата с водата да учас-
тват прокурори и следова-
тели. Изграждането на съо-
ръжението "Джерман-Скака-
вица" трябва да увеличи при-
тока на вода в язовир "Бели
Искър" и от там в язовир "Ис-
кър".

Неговото строител-
ство се възлага на
Строителни войски.

Въпреки че има голяма
съпротива от населението по

Ñîôèéñêè ïîóêè çà Ïåðíèê
местата, през които ще ми-
нава изграждането на връз-
ката "Джерман-Скакавица",
строителството се осъщест-
вява за 35 дни. Строителите
и техниката им се охраня-
ват от полицията. Съоръже-
нието е завършено в срок и
открито на 1 март 1995 г. от
новия премиер Жан Виде-
нов, според когото строежът
е бил правилното решение.
Това са забравени факти и
събития, които, за съжале-
ние, 25 години по-късно се
повтарят.

На 18 януари 2020 г. по
телевизиите се предава ди-
ректно от МС заседание, на
което министър-председате-

лят Бойко Борисов, няколко
министри и кметовете на
Перник и София решават как
да се докара вода, за да се
спаси Перник от кризата, за-
почнала също с неясно из-
чезване на водата от язо-
вира. Проблемите, както се
вижда, са еднакви със съби-
тието отпреди 25 години, но
сега през 2020 г.

в обсъждането на реше-
нията не участва нито
един хидроинженер.

Въпросите по управление
на водите не са в отделно
управленско звено и вмес-
то от професорхидроинже-
нер тази дейност е повере-
на на министър с прозвище
Ревизоро. На съвещанието
присъства и най-много обяс-
нява как ще се реши проб-
лемът един юрист с голям
опит в приватизацията и в
управлението на холдингови
структури. Той сега е минис-
тър на икономиката. Негово-
то ведомство обещава през
2018 г., че с получените око-
ло 800 млн. от държавния бю-
джет ще ремонтира всички
язовири в страната. Задача-
та за ремонт на язовирите
възниква, защото от някол-
ко години много медии на-
помнят за лошото състояние
на язовирите, установено по

повод тогава на многото дъж-
дове и буквалното удавяне
на няколко града. Не е из-
вестно Министерството на
икономиката да е започна-
ло да ремонтира или пък да
обяснява къде са сега тези
800 млн. лв. бюджетни пари.

На споменатото заседа-
ние на 18 януари 2020 г. ми-
нистър-председателят Бори-
сов съобщава, че изход от
кризата е намерен. Ще се
докара вода от Белмекен
през София до Перник. Спо-
менава се и язовир "Бели Ис-
кър", който е част от плана
и през 1994 г.

Тук вечно забързаният и
делови бивш министър на

МРРБ и настоящ заместник-
министър пояснява на при-
състващите, че водопровод-
ната мрежа в Перник и язо-
вир "Студена" не са ремон-
тирани от 60 г. Това посто-
янно се повтаря през пос-
ледните дни, но се премъл-
чават фактите около един
интересен проект, който
включва и реконструкция
на язовир "Студена". Про-
ектът се финансира със за-
ем от Международната бан-
ка за възстановяване и раз-
витие (МБВР) и с бюджет-
ни средства. Народното
събрание е одобрило през
2010 г. споразумението меж-
ду МБВР и МРРБ за заем
за този проект.

Проектът не е само за
язовир "Студена" и водопро-
водната мрежа на Перник.
Те участват с около 16 млн.
евро от общата сума от око-
ло 100 млн. евро. Включени
са и изграждането на три но-
ви язовира - "Пловдивци",
"Нейковци" и "Луда Яна".
Предвижда се отделна част
от проекта за стратегии за
развитие на ВиК сектора,
както и разработка за дей-
ността на всяко отделно ВиК
(без "Софийска вода"). В
МРРБ е създадено специал-
но звено, което да осъщест-
ви този проект до края на
2015 г. Няколко пъти е удъл-

жаван срокът за завършва-
не - през 2011, 2012, 2014 и
2015 г. Все пак е бил отчетен
като завършен на 31 декем-
ври 2019 г.

През 2017 г. Сметната па-
лата е извършила одит на це-
лия проект и е представила
одитен доклад, в който са из-
броени многобройни наруше-
ния, причинили неизпълнени-
ето на проекта и многократ-
ното отлагане на завършва-
нето му… Като отговорни за
нарушенията са посочени
всички заемали поста минис-
тър на регионалното разви-
тие и благоустройството в пе-
риода 2010-2017 г.: Росен
Плевнелиев, Екатерина За-

хариева, Д.Терзийска, Лиля-
на Павлова. Проектът се каз-
ва "Проект за развитие на
общинската инфраструкту-
ра". В него, както посочихме
по-горе, има част за рекон-
струкция на язовир "Студе-
на", изграждане на пречист-
вателна станция за питейна
вода към язовира, ремонт на
водопроводната мрежа в
Перник. От доклада на Смет-
ната палата се разбира, че
от общата сума на проекта
101 млн. евро, 81 млн. евро
е заемът от МБВР. През 2016
г. сумата на заема е нама-
лена на 71 млн. евро. Спо-
ред доклада дейността по ре-
конструкцията на язовир
"Студена" не е започнала до
2016 г. Няма и сключен дого-
вор с изпълнител, въпреки
че такъв е избран още през
2015 г. След като към
31.12.2019 г. проектът е прик-
лючен, новата министърка на
регионалното развитие и
благоустройството трябваше
да сподели резултатите, осо-
бено след като на послед-
ното заседание на МС е ре-
шено да се премине към но-
ва форма на организация на
ВиК - всички държавни пред-
приятия за ВиК да се вклю-
чат в новосъздаден държа-
вен холдинг с капитал от
един милиард лева, дадени
от държавния бюджет. Защо

информацията за значим
проект се премълчава, не е
ясно, но е ясно, че България
трябва да върне до края на
2027 г. заем от 71 млн. евро,
даден от МБВР. Поради всич-
ко това и особено поради
факта, че това е заем, одоб-
рен и от Народното събра-
ние през 2010 г., някой тряб-
ва да запознае българските
граждани какво е отчетено
на 31 декември 2019 г. по то-
зи проект и

защо частта за язовир
"Студена" е изоста-
вена и очевидно
не е изпълнена.

Трябва да се отбележи,
че през 1995 г. със заем от
Световната банка в размер
45 млн. долара у нас се осъ-
ществява първата реформа
на ВиК сектора. Преминах-
ме от строго централизира-
на структура за ръководст-
во и управление на този сек-
тор, по съвет на експертите
на банката, към самостоя-
телни общински ВиК предп-
риятия. По-късно се създа-
доха и някои изцяло държав-
ни, изцяло частни или сме-
сени такива. Непрекъснато
се отбелязваше, че този под-
ход гарантира по-добри ре-
зултати от централното уп-
равление. Това се потвърж-
дава и от проекта за ВиК
2010-2019 г.

Ако прочетете тогаваш-
ните коментари, преоблада-
ва мнението, че децентра-
лизацията е начинът да се
осигури ефективност и доб-
ра организация за водния
сектор и снабдяването на
населението с вода. Връща-
нето сега към централното
организиране и управление
изисква да се разгледа въп-
росният проект, приключил
в края на 2019 г.; да се ана-
лизира одитният доклад на
Сметната палата от 2017 г.;
да се осмислят причините
за лошото състояние на
сектора и едва тогава да се
реши дали е подходящо да
се хвърля така бързо един
милиард от общите пари по
начин, който беше разкри-
тикуван от всички европей-
ски специалисти по бюдже-
та още в далечните 2006 и
2007 г., наричан тогава с
обобщеното име "финанси-
ране под черта". Вероятно
сега са измислили друга
"формулировка" - същност-
та обаче е еднаква с някои
фриволни бюджетни харчо-
ве от онези далечни годи-
ни.

Проф. Христина
ВУЧЕВА

От БГНЕС
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
Авторката е доктор по

икономика и професор по
финанси. Тя е бивш минис-

тър на финансите в слу-
жебното правителство на

Ренета Инджова.
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- Законопроектът за промени в
Закона за хазарта вече е внесен в
деловодството на парламента. Валери
Симеонов получи подкрепата от минис-
трите на спорта и финансите и от
премиера. Проектът предвижда в тази
сфера да има държавен монопол и
лотарийните игри да се организират
само от Тотализатора. Какво всъщност
означават предлаганите в Закона за
хазарта промени?

-  Преди въобще даже да се говори
по същество за съдържанието на този
законопроект, трябва да се постави
въпросът дали е допустим такъв зако-
нопроект, дали той е съобразен с Конс-
титуцията. Когато прегледаме текста на
проекта, предложен от "Обединени
патриоти", той е свързан единствено и
само с въвеждането на държавен моно-
пол, а в Конституцията - чл. 18, ал. 4
са категорични, че държавен монопол
може да се въвежда със закон само за
изрично и изчерпателно изброените в
тази конституционна разпоредба иконо-
мически дейности. Нито лотариите,
нито хазартът като цяло са включени
там. Конституционният съд има трайна
практика, тълкувателна при решения от
1993, от 1995, от 2000 година, с които
всестранно е изяснил съдържанието на
тази разпоредба. И по него няма и
никога не е имало нито спорове, нито
неясноти както в правната доктрина,
така и в законодателната практика.
Парламентът не може да въвежда
монопол по своя преценка върху иконо-
мически дейности извън тези пет на
брой, посочени в чл. 18, ал. 4. А те са:
жп транспорта, пощи и далекосъобще-
ния, използването на ядрената енергия,
производство на оръжия, взривни
вещества, биологично силно действащи
вещества. И неслучайно през годините
опити като този, на който сме свидете-
ли сега, от тази или онази партия или
от това или онова правителство да
поставят въпрос за монополизиране на
дадена дейност в страната са били
бързо преодолявани. Като например
1993 година имаше идея на тогавашно-
то правителство да въведе държавен
монопол върху производството и на
тютюневи изделия. Естествено, това
бързо отпадна. По-късно по искане на
някои вероизповедания се обсъждаха и
идеи за въвеждане на църковен моно-
пол върху производството на свещи, на
икони, на църковна утвар. Естествено,
и това отпадна. Така че аз се надявам,
след като тази така внезапна законода-
телна инициатива бъде огледана внима-
телно, този въпрос ще се постави и ще
бъде решен така, както изисква Консти-
туцията. Парламентът няма право да
приема подобен закон. Решенията на
Конституционния съд са задължителни
за народните представители, всичко
останало вече би бил един произвол и
едно грубо погазване на върховенството
на Конституцията, каквото не се е
случвало в България досега и се надя-
вам, че няма да се случи след един
трезв и внимателен анализ.

- Конституцията, казвате, е ясна по
отношение на готвените промени. А
целта им каква е? Има ли данни какви
ще бъдат социалните, фискалните
ефекти, какво печели и какво губи
държавата от подобно нещо и има ли
нужда изобщо от това?

- Според мен категорично няма
нужда, защото практиката на различни-
те държави от Европейския съюз, която
е разнородна - всяка държава има
право да уреди правния режим на
лотариите по своя преценка, няма
единно хармонизирано европейско
право, но практиките на държавите от

Борислав
ЦЕКОВ,
доктор

по конститу-
ционно право
и основател
на Института
за модерна

политика

Не бива да
се смесват
понятията
"хазарт"-
казина,
игрални
зали и т. н.,
и лотарията,
каквато
съществуваше
дори и по
времето на
социализма

Ïðåäëàãàíèòå ïðîìåíè â Çàêîíà çà
õàçàðòà ñà êîíñòèòóöèîííî íåäîïóñòèìè

Европейския съюз сочи, че там, където
са преценили през годините, че е необ-
ходимо да се въведе държавен или
частен монопол върху лотариите, това е
било свързано единствено и само с
намаляване на дейността. Такива са и
изискванията на Съда в Люксембург -
не може, както се чува тук от наши
министри, да се казва: "Ние ще въведем
монопол върху лотарията, за да увели-
чим приходите в спорта". Съдът в
Люксембург категорично е отхвърлил
подобни цели за въвеждане на монопол.
Може да се въведе само, за да се съкра-
ти дейността, да се намали нейният
мащаб и в никакъв случай, казва Съдът

законопроект, е решен изрично в чл.
18, ал. 4 - не, не е допустим.

- Говорейки за Европейския съюз,
имате ли данни какво показват ин-
формациите по отношение на игрална-
та индустрия в страната, в Европейс-
кия съюз и как това би могло да се
отрази на бюджета? Изключвам недо-
пустимостта на Конституцията по
отношение на тези промени.

- Данните, които се изнасят ежегод-
но от държавните органи, от Държав-
ната комисия по хазарта, сочат, че през
последните години има едно постепен-
но увеличаване на приходите в държав-
ния бюджет от страна на операторите
на частните лотарии и въобще като
цяло на хазарта. Това е обща тенденция
в Европа, във всички държави, най-
вече благодарение на онлайн игрите се
увеличава мащабът на тази дейност,
съответно приходите в бюджета. И това
има различни оценки и гледни точки
доколко и докъде би могло да бъде
полезно за едно общество. Тенденцията
очевидно е към разрастване на възмож-
ностите за различни такива развлече-
ния. А целта на държавата би следвало
да бъде да въвежда ясни и строги
регулации и заедно с това да не позво-
лява онова, което се нарича "твърд
хазарт", тоест казина, игрални зали и
т. н., да стават прекалено достъпни,
особено за подрастващото поколение.
Рязка граница трябва да се слага и
навсякъде се слага между твърдия
хазарт и лотарийните игри. Лотарий-

в Люксембург, не е легитимна цел на
една държава да въвежда монопол върху
хазарта, за да увеличи бюджетните си
приходи. Тоест дори според нашата
Конституцията да беше възможно да се
приеме такъв законопроект като предло-
жения, той би влязъл в противоречие с
европейските норми и много лесно би
бил оспорен пред Съда в Люксембург и
би довел до съответни санкции срещу
държавата ни. Но отново дебело подчер-
тавам, че е излишно да се говори дори
за европейските практики, защото
нашата страна е предопределила прав-
ния режим на лотариите с Конституция-
та - не може да има монопол. Нашата
Конституция е изградена върху принци-
па на свободната пазарна икономика,
на свободната конкуренция и изключе-
ния от този принцип са допустими само
в случаите, които посочих по чл. 18, ал.
4. И тук няма никакво значение кой
какво отношение има към лотариите,
към хазарта въобще, към въпросите
около приходите и т. н., просто защото
най-важният, предварителният въпрос -
конституционно допустим ли е такъв

ните игри са смятани за масово забав-
ление и рядко се отнасят към понятието
"хазарт" в смисъла на зависимост, на
социални последствия и т. н. Лотарии
съществуват, откакто свят светува.
Китайската стена е построена със
средства от лотария. Половината
импозантни сгради на Европа през
вековете са строени с набиране на
средства чрез лотарийни игри. Така че
това са неща, които трябва да се имат
предвид в дебатите и да не се смесват
понятията "хазарт" в неговия същински
вид - казина, игрални зали и т. н., и
лотарията, каквато съществуваше дори
и по времето на социализма, както
всички помним, защото е нещо полез-
но, което е едно достъпно забавление
за всеки. Заедно с това генерира същес-
твени приходи в бюджета, които вече
държавата трябва да използва целена-
сочено. И тук въпросът е какво прави
държавата с приходите - защо не ги
дава за спорт, а потъват в общия кюп
на държавния бюджет.

Интервюто е на радио "Фокус"
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Стана ясно, че в Герма-
ния правителството е
отделило 27 милиона евро
за провеждането на тър-
жествата по повод 250-
годишнината от рождение-
то на Лудвиг ван Бетовен.

Тази годишнина може-
ше и да не бъде празнува-
на през 2020 г.. За рождена
дата на композитора се
смята датата 16.12.1770
година, роден е в Бон, но
дълго време се приемаше,
че Бетовен е роден през
1772-ра. Причината -
неговият баща "смъква"
две години от възрастта на
сина си с цел да го предс-
тавя за надарено дете чудо,
подобно на Моцарт.

Годината на Бетовен - неизвестни
факти за него

На практика точни
данни за композитора няма,
но съществува документ за
кръщението на Лудвиг, а по
това време то се е извърш-
вало в рамките на ден или
два след раждането - поради
голямата детска смъртност.
Първата композиция на
младия Бетовен излиза,
когато той е едва 12-годи-
шен - през 1783 г. Това са
9 вариации за пиано.

През целия си живот
Бетовен води битка с
глухотата. Симптомите на
оглушаването започват,
когато е на 25 години. На
27 той се оплаква, че чува
постоянно бръмчене, а на
46 губи напълно слуха си.

та глухота на Бетовен не
пречи на неговата гениал-
ност. Напротив - дали
заради прогресивното
оглушаване, или заради
достигането до творческа
зрялост - той създава най-
забележителните си произ-
ведения именно по време
на дългата си загубена
битка със слуха.

Мнозина не знаят, че
много преди да напише
своята Девета симфония,
чиято последна част съдър-
жа прочутата "Ода на
радостта" по текст на
Шилер (днес - химн на
ЕС), Бетовен използва
почти същата тема, попу-
лярна като "темата на
радостта", в друго свое
произведение - Хорална
фантазия за пиано, хор и
оркестър.

Джъд Лоу, който играе
ролята на папа Пий XIII в
сериала на "Скай Атлантик"
- призна, че невероятно за-
виждал на костюма на Джон
Малкович при снимките на
шоуто.

В интервю за "Контакт-
мюзик" Джъд каза: "Няма съ-
перничество между Джон и
мен, само малко завист към
костюма му. Когато в седми
епизод излизам с цивилни
дрехи, съжалих за расото".

Героят на Джъд е оставен
в кома, след като получава
срив в предишната серия.
"Младият папа" и неговият
герой е заменен като глава
на католическата църква от
Йоан Павел III, изигран от
Малкович

47-годишният актьор съ-
що се пошегува, че неговата

Джъд Лоу завидял на костюма на Джон Малкович в "Новият папа"

Холивуд е обгърнат в
блясък, мистика и буди мно-
го любопитство. Той се е пре-
върнал в синоним на аме-
риканското кино и киноин-
дустрия. Това е мястото, ко-
ето виждаме от големите ек-
рани в киното или от мал-
ките екрани в домовете си.
А буквите на хълма в Лос
Анджелис са познати по цял
свят.

Íàäïèñúò "Hollywood"

Виждали сме този надпис

част е "лесна", тъй като ге-
роят му прекарва голяма част
от сериала в кома.

Той обясни: "Нямам мно-
го реплики през по-голяма-
та част от поредицата. Аз
просто лежа в болнично лег-
ло. Беше лесно".

Междувременно Джъд Лоу
сподели, че предпочита да иг-
рае в театъра, а не в телеви-
зионни продукции.

Актьорът обясни: "Кога-
то играеш в театъра персо-
наж месеци наред, започваш
да откриваш нови гледни точ-
ки".

Лоу твърди, че да изиг-
рае папата, е било по-лес-
но, отколкото си е предста-
вял, предполага, че има
прилики между католициз-
ма и театъра.

Той каза: "Това, което на-

Съществуват много
легенди за това как Бетовен
е оглушал. Една от тях
гласи, че композиторът
толкова живеел с музиката
си, че когато композирал,

вдигал висока температура.
Толкова висока, че за да не
получи гърчове, се поливал
с ледена вода, което довело
до проблемите му със слуха.

Факт е, че прогресивна-

Какво не знаем за Холивуд!
в десетки сериали и филми.
Той е построен през 1923 г.,
като първоначално е било
изписано Hollywoodland и е
бил предназначен за рекла-
ма на компания за недви-
жими имоти. Надписът е
трябвало да стои само 18 ме-
сеца, но съществува до ден
днешен.

Àëåÿòà íà ñëàâàòà

Тези, които искат звезда
на Алеята на славата, тряб-
ва да платят $30 000.

Íàãðàäèòå "Îñêàð"

Наградите на филмовата
академия на САЩ са разда-
дени за първи път по време
на банкет в "Блосъм рум" в
холивудския "Рузвелт хотел"
през 1929 година. Гостите са
били 270 на брой, а разда-
дените статуетки - 15.

Ïúðâèÿò ôèëì

Първият филм, сниман
някога в Холивуд, е създа-
ден през 1910 г. и се казва
"Старата Калифорния". Той
бил дълъг 17 минути и е бил
заснет само за два дни.

Íàé-ñêúïàòà ïðîäóêöèÿ

До този момент най-скъ-
пата холивудска продукция е
"Карибски пирати: На края
на света". Разходите по лен-
тата възлизат на $300 млн.

Íàé-ñêúïèÿò
÷åðíî-áÿë ôèëì

"Кой се страхува от Вир-
джиния Улф" е най-скъпият
черно-бял филм. Струвал е
7.5 млн. долара, но тази су-
ма е толкова голяма заради
хонорар на актьорите Ели-
забет Тейлър и Ричард Бър-
тан.

Италианският кинорежисьор Федерико Фелини вече има
пощенска марка в Италия, свързвана със 100 години от
рождението му.

 Върху марката е автопортретът на Фелини от "Книга
на сънищата", в която той записва и рисува своите съни-
ща и фантазии 30
години от начало-
то на 1960 годи-
на. Има и надпис
върху марката:
Federico Fellini
1920-1993.

Марката е с но-
минал 1,1 евро и
е пусната в тираж
500 хиляди екзем-
пляра. Носителят
на пет награди
"Оскар" и "Златна
палма" на фести-
вала в Кан Фелини е роден на 20 януари 1920 г. в град
Римини на Адриатическо море.

За столетието на класика на киното е подготвена бога-
та програма от прояви на Апенините през цялата година.
В залите на много италиански кина се провежда ретрос-
пектива на пет филма на Фелини. "Белият шейх", "Мами-
ни синчета", "Сладък живот", "Амаркорд", "Осем и поло-
вина". Всички ленти са реставрирани.

Център на паметните събития за юбилея е Римини.
На 20 януари бе разрязана на площад "Кавур" огромна

торта, направена от сладкаря Роберто Риналдини, също от
град Римини. Последва концерт с музика от филмите на
Фелини в театър "Гали" с надслов "Честит рожден ден,
Федерико".

"Младият папа" -
Джъд Лоу

учих, повече беше относно
театралността на католициз-
ма. Почувствах доста родст-

во с него, защото израснах
в театъра. Никога не съм
виждал тези паралели и из-

веднъж ми се стори очевид-
но. Това е все едно да пра-
виш представления".

Пощенска марка в Италия за 100
години от рождението на Фелини
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Жените гледат деца,
грижат се за домакинство-
то и за възрастни и болни
роднини: този труд е
безплатен, а често пъти и
незабелязан и непризнат.
Без него обаче световната
икономика би катастрофи-
рала, пише "Дойче веле".

Петра е на 50 години,
когато напуска работата
си в Берлин, за да си
търси друга. Но така и не
започва на ново място,
тъй като баща й се разбо-
лява и тя остава в къщи,
за да се грижи за него.
Малко по-късно от помощ
започва да се нуждае и
майка й. Така Петра
всъщност работи на
пълен работен ден, но без
да получава никакво
заплащане. "Често пъти
спя дори по-малко от
младите майки с бебета-
та", казва тя. Петра би
могла да изпрати родите-
лите си в старчески дом,
но ги обича твърде много,
за да постъпи така.

"Не са много хората,
които знаят колко тежка
работа е това да се гри-
жиш за възрастен и болен
човек", отбелязва Кристи-
на Шален. Тя е експерт в
тази сфера и води безп-
латни курсове по оказва-

Трудът на жените в семейството -
неплатен, незабелязан, непризнат

"Испания е с нов
рекорден брой посрещнати
туристи през 2019 година.
Броят на международните
туристи в Испания е
достигнал историческия
максимум от 83,7 милиона
през 2019 година. И това
е за седма поредна годи-
на", заяви министърът на
промишлеността и туриз-
ма г-жа Рейес Марото
Илера, цитирана от Рой-
терс.

Туристическите посеще-
ния са се увеличили с 1
процент спрямо предход-
ната година. Испания е
втората най-посещавана
страна в света след Фран-
ция и туризмът е жизне-
новажен за икономиката
й, допринасяйки с близо
12 процента за брутния й
вътрешен продукт (БВП).

Страната гледа с
оптимизъм към 2020
година, тъй като туристи-
ческият й сектор е стаби-
лен и способен да се
справи с предизвикателст-
вата.

Миналата година по-
големият брой посетители
от Азия и САЩ са ком-
пенсирали по-малкото
туристи от Великобрита-

Испания постигна нов рекорд
в туризма

нето на грижи в клиника-
та "Хелиос" в Берлин.
"Професионалните болног-
ледачи работят по осем
часа дневно, а роднините
по правило имат 24-часов
работен ден", казва тя.

Близо 70% от болните
и възрастни хора в Герма-
ния получават съответните
грижи в дома си от свои
роднини - обикновено
жени. Жените като Петра

се занимават с домашна
работа, с отглеждане на
деца и грижи за по-въз-
растни роднини - и то
безплатно. Затова те рядко
могат да заемат места,
изискващи работа на
пълен работен ден. В
резултат на това доходите
им са значително по-
ниски от тези на мъжете, а
съответно и пенсиите.
Сред държавите - членки

на Организацията за
икономическо сътрудничес-
тво и развитие (ОИСР),
Германия е страната, в
която разликите в нивата
на пенсиите между мъжете
и жените са най-големи.

Още по-засегнати са
жените от по-бедните
страни в света. Там не
съществуват необходимите
обществени структури, от
които биха могли да се

възползват, а бедността
нерядко ги лишава и от
най-елементарни домакин-
ски уреди, които да ги
улеснят в ежедневието.

Жените от бедните
квартали в Уганда, Зим-
бабве или Кения, в Индия
или на Филипините
посвещават средно по
една година повече от
живота си на грижата за
своето семейство и родни-
ни, в сравнение с жените
от по-заможни семейства.

Жените и момичетата
по света посвещават
всекидневно 12 милиона
часа на грижи за родни-
ни, деца и домакинство.
Ако тази работа бъде
измерена с минималната
заплата в съответната
държава, общата сума би
възлязла на 11 трилиона
долара годишно.

Изчисленията са
направени от "Оксфам" и
показват колко подценена
е този вид работа, посоч-
ва Елен Емке, експерт на
организацията. Според
нея е нужно обществото
да признае този факт и да
компенсира въпросния
недостиг в пенсиите на
тези жени, за да бъдат те
достатъчно материално
подсигурени на старини.

ния и Германия, които
традиционно са основното
ядро на туристите в
Испания. Марото Илера
подчерта, че привличането
на посетители от други

страни ще бъде сред
основните приоритети
наред с усилията да има
туристи през цялата
година, а не само през
силния летен сезон.

В Япония числото 4 се
изписва по много сходен на-
чин на йероглифа за смърт
и се избягва. Нещо подоб-
но на номер 13 в западните
култури.

Трябва да избягвате и
нещата, които са бройка по
4. Не бива да давате пода-
рък, който се състои от 4
неща.

Асансьорите често нямат
4-ти етаж, а в някои по-екс-
тремни случаи дори няма
номера от 40 до 49.

Номер 49 пък на японс-
ки звучи близо до думите
"мъчителна смърт" и също
се избягва.

Практиката да се избяг-
ва числото 4 се нарича тет-
рафобия.

Да си издухваш носа на
обществено място, се смята
за невъзпитано.

Япония е държава с много
различни навици и обичаи

Не просто невъзпитано,
а отвратително - това счи-
тат японците за издухване-
то на носа. Повечето хора
просто търпят сополите, до-
като не намерят някое уе-
динено място, където могат
да свършат тази работа.

Тук никой не дава бак-
шиш. Ако оставите, то то-
ва или ще се сметне за
обидно, или сервитьорът
просто няма да разбере за-
що сте го направили и ще
ви гони, за да върне па-
рите.

Ако много искате да се
отблагодарите, може да ос-
тавите малък подарък. Не
е прието да се върви и да
се яде, или да се яде в мет-
рото, както и на друго об-
ществено място. Единстве-
ното изключение е за сла-
долед на улицата.
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Патриша Аркет е една
от най-добрите актриси на
нашето време. Има впечат-
ляваща колекция от награ-
ди и роли в киното и
телевизията. Носителка е
на "Оскар", "Златен гло-
бус", "Еми" и БАФТА.

Аркет е далеч от стерео-
типа на холивудска краса-
вица. Винаги е била
пищна и не чак толкова
висока. Като дете има
криви зъби, но категорич-
но отказва на родителите
си да сложи брекети. Не се
подлага на пластични
операции и лифтинг, с
което запазва автентичното
си излъчване и чупи
всички клишета в индуст-
рията.

Кариерата й започва с
роля във филма "Кошмари
на Елм Стрит 3". Когато е
едва 19-годишна, забреме-
нява от приятеля си, с
когото се разделя само

Сопраното Гарифулина
и полският тенор Петр
Бечала ще изпълнят
арията Sempre libera от
"Травиата" на Джузепе
Верди и романс от опера-
та "Тоска" на Пучини.
Също и арията "Искам да
танцувам" от оперетата на
Калман "Царицата на
чардаша". Музикалният
съпровод от 150 инстру-
менталисти на сцената е
на оркестъра на Виенска-
та опера с диригент
Даниел Хардинг. Виенски-
ят оперен бал е най-
престижният в Австрия,
централно събитие в
сезона на баловете, който
продължава до първия ден
на Великия пост по кален-

Експерти предполагат, че във Франция по време на
Втората световна война са откраднати около 100 хиляди
произведения на изкуството.

Три шедьовъра на майсторите Камил Писаро - "Бяла
виелица", и Пол Синяк - "Златен рог" и "Пристанището
на Клиши", са откраднати от нацистите по време на оку-
пацията. Те са изложени на аукцион от "Сотбис" в Лондон
за 26,1 милиона долара.

При това творбите на Писаро и Синяк са предадени
неотдавна на наследниците на Гастон Леви. Той е успешен
колекционер и през 30-те години на ХХ в. живее в Париж.
С нахлуването на нацистите Леви избягва в Тунис, пре-
живява войната, но колекцията е разграбена.

Две от трите платна са върнати на Франция след вой-
ната, изложени са дори в музея "Д'Орсе", а третата била
открита в сбирката на немеца Хилдебранд Гурлит. Мина-
лата година германските власти са я предали на фамили-
ята на Леви.

Според шефа на департамента за съвременно изкуство
в Sotheby's Томас Бойд-Боуман, по-рано тези картини ни-
кога не са излагани за продан. За най-скъпа се смята
творбата на Писаро, оценена за 15,6 млн. долара.

Виенският оперен бал открива
руската дива Аида Гарифулина

Картини, откраднати по време
на Втората свeтовна война,
се продават от „Сотбис“

Многото лица на Патриша Аркет
месец след раждането на
сина им Енцо. По-късно
ще видим сина на актриса-
та в кадър от най-култовия
й филм - "Истински ро-
манс". Ролята в криминал-
ния романс, където си
партнира с ред звезди като
Кристчън Слейтър, Брад
Пит и Вал Килмър, я
изстрелва напред в карие-
рата.

Медиите още помнят
бурната й връзка и послед-
валите брак и развод с
актьора Никълъс Кейдж.
Двамата минават под
венчилото през 1995 г., но
се разделят само след 9
месеца. Въпреки това обаче
продължават да се появяват
като двойка. През 2000
година Кейдж подава доку-
менти за развод, които
обаче по-късно изтегля, до
ноември същата година,
когато актрисата сама слага
край на брака им.

дара на католиците.
Руското сопрано Гари-

фулина за първи път
участва в откриването на
Оперния бал през 2015 г.
За Бечала тази музикална
вечер се превръща в
дебют.

Балът се открива с
полонеза, в която участ-
ват  144 двойки, дебютан-
ти от 17 до 24 години.
После следва полка, а
най-накрая е самият
тържествен концерт.

На сцената излизат
Виенският държавен балет
и оперните солисти -
гостите и артистите от
Виена. Концертната част
завършва с валса на
Щраус "На хубавия син

Дунав". В този момент
прозвучава: "Танцуват
всички!", и по традиция
гостите се присъединяват
към дебютантите. По
правило на този бал има
строг етикет на тоалета.
Мъжете се появяват само
във фрак, бяла жилетка и
бяла папийонка, а дамите
с вечерни рокли.

На този пищен бал
всяка година се събират
около 5,5 хиляди гости,
дейци на културата, биз-
неса, политиката и спор-
та. Красивото музикално
събитие, което гледат по
телевизията повече от 2
милиона души, завършва
в пет часа сутринта на
другия ден.
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На Иванчо му дали за
домашно да напише как
се е появил на бял свят.
И той питал майка си:

- Мамо, как съм се
появил на бял свят?

- В зелка те намерих-
ме!

Иванчо питал и баща
си:

- Тате, как съм се по-
явил?

- В роза те намерих-
ме!

И накрая в съчинени-
ето си Иванчо писал:

- Вече няколко поко-
ления от моя род се раз-
множават вегетативно,
без да знаят за кефа от
личния живот.

  

Родителите седят на
дивана прегърнати .
Осемгодишният Иванчо
замислено ги гледа, пос-
ле казва:

- Стига сте се прег-
ръщали! И без това сме
вече много!

  

- Тате, тая нощ съну-
вах, че си ми купил шо-
колад!

- Браво, Иванчо! Ако
ме слушкаш, за Нова го-
дина може да сънуваш,
че съм ти купил колело...

  

В зоопарка майка към
сина си:

- Иванчо, не пипай лъ-
ва!!! Може да има бъл-
хи.

  

Иванчо пита дядо си:
- Дядо, може ли да се

заглеждам по момичета
с много къси поли и го-
леми деколтета?

- Може.
- А по мини бански на

плажа?
- Може.
- А ако се разхождат

по плажа голи?
- Може.
- А по какво не тряб-

ва да се заглеждам то-
гава?

- Когато заваряват с
електрожен!

  

Вика директорът на
училището Иванчо и Ма-
рийка в кабинета си:

- Вчера чух на тавана
подозрителен шум.

Иванчо:
- Не може да бъде.
Марийка:
- Ха-ха, хи-хи...
- Тази сутрин намерих

там презерватив!
Иванчо:
- Не може да бъде.
Марийка:
- Ха-ха, хи-хи...
- Който вече беше из-

ползван!
Иванчо:
- Не може да бъде!
Марийка:
- Ха-ха, хи-хи...
- И в него имаше дуп-

ка.

Анекдоти

Иванчо:
- Ха-ха, хи-хи...
Марийка:
- Не може да бъде!!!

  

Една жена затваря
слушалката на телефона
в дома си, мъжът й въз-
кликва:

- Не мога да повяр-
вам, ти свърши разгово-
ра само за 50 мин.

- Какво си се разви-
кал бе, беше грешка - от-
говорила жената.

  

- Скъпа, искаш ли да
дойдеш с мен на фитнес?

- Дебела ли ме нари-
чаш?

- Тогава не идвай, щом
не искаш.

- Мързелива ли ме на-
ричаш?

- Успокой се, любов
моя.

- Истеричка ли ме на-
ричаш?

- Нямах това пред-
вид.

- О, значи съм лъж-
киня!

- Тогава не идвай.
- Чакай бе, защо ис-

каш да ходиш сам?!?

  

Разказва един, завър-
нал се от сафари:

- Като ме срещна
един лъв и нищо не ми
направи - вероятно ме е
помислил за слон.

- Защо мислиш така?!
- Знаеш ли каква го-

ляма купчина направих...

  

Дядо се опитва да
прави секс с бабата, но
не му се получава...

И става от леглото с
думите:

- Така е, щото Бойко е
на власт...

Бабата, учудено:
- Какво ти е виновен

тук Бойко?!
- Виновен е, виновен

е... Щото по времето на
Живков това никога не се
е случвало...

  

Шеф на голяма фир-
ма пита служител:

- Какво ще кажете,
ако ви изпратя в коман-
дировка в Бразилия?

- Шефе, с удоволст-
вие. Харесвам Бразилия,
там има само футболис-
ти и проститутки…

- Ще ви помоля да не
говорите така. Между
другото, жена ми е бра-
зилка!

- Оу… така ли? И в кой
отбор играе?

  

- Ало, рецепция - ру-
умсървис? Бихте ли до-
несли в стаята ми стек
безалкохолна бира и
безглутенов чипс.

- С удоволствие, гос-
подине. Имаме и надува-
еми жени на промоция.

  

Съдията към подсъди-
мия:

- Защо откраднахте та-
зи кола?

- Трябваше да ида на
гарата.

- А защо не отидохте
дотам с трамвай?

- Трамвай е много по-
трудно да се открадне.

  

Двама овчари си гово-
рят:

- Абе, Пешо, к`во е то-
ва виагра, бе?

- Това са едни хапче-
та, с които почваш да
правиш секс по 4-5 пъти
на ден.

- Ааа, ясно. Демек -
успокоителни някакви.

  

Клиент се настанява в
хотел. Управителката лю-
безно казва:

- Господине, ще напра-
вя всичко възможно да се
почувствате като у дома
си.

- За бога, госпожо, не-
дейте! Аз дойдох тук да
си почина!

  

Плава самолетоноса-
чът "Саратога" в гъста мъг-
ла. По едно време някъ-
де отпред се вижда свет-
лина. Капитанът грабва
мегафона и почва да кре-
щи:

- Ние сме самолетоно-
сачът "Саратога", водоиз-
местимост 300 хиляди то-
на. Отместете се от пътя!

Глас от мъглата:
- Отместете се вие!

Ние сме фарът.

  

Връща се шефът в
офиса петък следобед и
вижда, че подчинените му
си пийват биричка и си
лафят.

- Нали съм казал, че
по време на работа не мо-
же да се пие.

Един от подчинените:
- Че кой ти работи...

петък следобед е...

  

Две момченца си гово-
рят в детската градина:

- Как се казваш?
- Евелин. Нашите са

искали момиченце, обаче
съм се родил аз и са ме
кръстили така. А ти как
се казваш?

- Шаро.
- Това пък що за име

е?

- Ами родителите ми
искали да си имат кучен-
це, обаче съм се родил
аз...

  

Била страшна суша и
хората отишли при рави-
на да се помолят за дъжд.

- Вярата ви е малко -
казал той, - затова няма
да има дъжд.

- Как малко, вижте
колко хора сме се съб-
рали!

- А къде са ви чадъри-
те?

  

Някакъв се прибира
много пиян. Събрал сме-
лост:

- Жена! Да знайш, че
си много грозна!!!

- Ми ти бе! Да не мис-
лиш, че си много хубав,
както си се напил!?

- Да! Ама на мен, утре
няма да ми личи!!!

  

- Защо си кастрирал
котарака си?

- Защото много скита,
по цели нощи мърсува и
не се прибира.

- А сега как е?
- Пак скита, но вече

като консултант.

  

Тя:

- Ще дойдеш ли вкъ-
щи довечера да ми пре-
инсталираш windows-a?

Той:
- Ама ти току, що си

купи лаптопа. Не ти тряб-
ва преинсталация.

Тя:
- Ти тъп ли си, или не

разбираш от намеци?
Той:
- Ти не можеш да си

преинсталираш уиндоуса,
пък аз съм бил тъп.

  

- Скъпа, толкова си
красива, прекрасна и ми-
ла...

- Днес, няма да има
секс, уморена съм.

- Неблагодарница та-
кава, и манджите са ти
ужасни, и задникът ти е
дебел...

  

- Две блондинки си го-
ворят. Едната казва на
другата:

- А-у-у... муцка, да
знаеш какво ни се случи.
Мъжът ми получи аноним-
но писмо.

И другата:
- А-у-у... какъв ужас!

И от кого?

  

- Мъж сърфира из
порносайтове късно през
нощта и мисли, че жена
му спи. Седи и скролира
из картинките. Изведнъж
зад гърба си чува гласа
на жена си:

- Я дай картинка по-
нагоре. Не, тази! Още ед-
на! Ето! Такива щори ис-
кам за кухнята!

Уил Смит

Леонардо ди Каприо
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Сезонът на застудяване с пра-
во се очаква нетърпеливо от лю-
бителите на хищни риби. Знае
се, че тогава те стават изклю-
чително лакоми и агресивни. В
пълна сила това важи и за щу-
ката, риба мечта за всеки спи-
нингист. Уловът й обаче не е ле-
сен, особено на по-едрите ек-
земпляри. А що се отнася до съ-
четаването на елементите на ри-
боловната линия, не бива да се
допускат и най-малките неточ-
ности и пропуски. И най-незна-
чителните "дреболии" могат да
окажат въздействие в отрицател-
на посока.

Но за какви дреболии по-точ-
но става дума?

Това са съединителните де-
тайли между примамката и ос-
новното влакно - повод, вирбел,
карабинка, халкичка. Напразно
някои ги определят като "дребо-
лии" и не им обръщат внимание.
Всъщност тези елементи са под-
ложени на сериозно натоварва-
не, а подходим ли към тях с пре-
небрежение, със сигурност ще си
имаме неприятности. Ето някои
препоръки по повод на "дребо-
лиите" на холандеца Бертус Ро-
земайер, който лови щуки над
четири десетилетия.

В сравнение със съвремен-
ното плетено влакно, стомане-
ният повод изглежда груб, дебел
и твърд. Но дори и от най-ка-
чествен материал да е напра-
вен, много или малко влияе не-
гативно на хода и играта на из-
куствената примамка. По прин-

Важни „дреболии“ в спининговането за щуки

цип този елемент от стъкмява-
нето трябва да бъде съгласуван
с избраната техника на ловене.
Как да го разбираме?

До неотдавна щука се лове-
ше само с воблери, въртящи се
блесни или клатушки, сетне към
тях се добавиха и меките пласт-
масови примамки (туистери). По-
явиха се дори "мухари", мерак-
лии да уловят щука.

Увеличеното количество при-
мамки и начини на ловене пов-
лече след себе си появата на
нови материали за направа на
поводи. Първо на мода бяха обик-
новените стоманени поводи, със-
тоящи се от няколко (обикнове-
но седем) нишки. Ако някой от
щукарите иска да подобри игра-
та на изкуствената примамка,
прибягва към някой от по-меки-
те варианти на стоманен повод.
Има и привърженици на т. нар.
"джъркбайт-риболов", които са на
обратното мнение и се стремят
да използват най-твърдия вари-
ант на стоманените поводи. Малко
след това производителите вка-
раха в играта титановите пово-
ди, защото от титан можеха да
се направят сравнително леки и

много гъвкави изделия. Когато в
практиката навлезе твърдото мо-
нофилно влакно, някои го богот-
воряха, а други го проклинаха.
Накрая бе създаден невидимият
под водата флуорокарбон и ма-
кар че не може напълно да се
пребори с всичките щучи зъби,
влезе в трайна употреба. По то-
зи начин въдичарите спинингис-
ти получиха възможност за из-
бор на различни материали.

Но ако обърнем очи към изис-
кваната и търсена хармония
между повода и другите части
на стъкмяването, ще стигнем до
някои неочаквани изводи. Нап-
ример: болшинството рибари са
възприели като неотменно пра-
вило поводът да бъде по-слаб
от основното влакно. Оправда-
но е, ако искаме да спасим по-
голяма част от такъмите си при
неизбежните закачки. Но кога-
то ловим щуки с изкуствени при-
мамки, трябва да преосмислим
отношението си към този въп-
рос. Независимо дали използ-
ваме плетено или монофилно
влакно, поводът трябва да има
не по-малка здравина от основ-
ното влакно. Това важи даже и

когато използваме метален по-
вод (стоманен или титанов). В
съзнанието ни тези материали
се асоциират с невероятна здра-
вина, но това не е точно така.
Нека не забравяме, че в зъбите
на щуката, особено ако е по-
едър екземпляр, поводът е под-
ложен на сериозен "тормоз"
(огъване, смачкване, усукване)
и така губи част от здравината
си. А при следващо силово ва-
дене на щука може и да не из-
държи. Така че е най-добре
якостта му на опън да е поне с
50 на сто по-голяма от тази на
основното влакно. Само при из-
ползване на изразено мощно
плетено влакно можете да си
позволите известно отстъпление
от това правило.

Почти всичко казано за по-
вода важи и за вирбела. При спи-
нингов риболов тази част от стък-
мяването на линията е подложе-
на на огромно натоварване. Вир-
белът винаги е в движение, вър-
ти се и "изглажда" движението
на примамката, а това означава
износване. Ако здравината на
вирбела и на повода е еднаква,
след няколко излета вирбелът ще
изгуби собствената си издръж-
ливост и ще стане по-слаб от
повода. Затова пропорцията 1:5
се смята за приемлива. Тоест ако
якостта на повода е 10 кг, из-
дръжливостта на вирбела би тряб-
вало да е 50 килограма. Само
когато се използва много здрав
повод, се допуска вирбелът да
превишава неговата мощност с

Торните червеи са с
почти неизменно при-
съствие сред видовете
стръв, с които се тръг-
ва за поредния излет. И
с право, защото те мо-
гат да претендират за
универсалност. От тях
се интересуват всички
видове риби - и т. нар.
мирни риби, и видове-
те риби с хищнически
хранителни привички.
На тях налитат и ри-
би, които въдичарите
определено ненавиждат
(слънчевки, горчивки…).
Но това е само още ед-
но доказателство, че
торните червеи са ис-
тински деликатес за вод-
ните обитатели.

 Те ги привличат не
само с енергичните си
движения при закачане
върху кукичката, но и с
характерната си мириз-
ма, която за нас може
и да е отблъскваща, но

Ароматизирани торни червеи

по-малка разлика. Понеже и
твърдият стоманен повод, и вир-
белът, определено "стареят", пре-
поръчително е през няколко ме-
сеца да се подменят - най-доб-
ре е това да става в комплект.

Последната "дреболийка" от
линията - карабинката. Напра-
вете следният експеримент: пре-
гънете на две твърда стоманена
тел, после я опънете и отново я
прегънете. Първите свивания са
трудни, но след няколко после-
дователни прегъвания действия-
та стават по-лесни. Ако продъл-
жите експеримента, ще стигнете
до момента, в който стоманена-
та тел ще се прекърши. Значи,
материалът определено "старее".
След подобно упражнение ще гле-
дате на карабинката с други очи.
Та нали при всеки излет тя мно-
гократно се отваря и затваря за
смяна на примамката. С течение
на времето става все по-слаба
и слаба и неизбежно ще настъ-
пи моментът, в който ще се счу-
пи. Затова поводите от стомана,
титан, дебел монофил, или флу-
орокарбон, използвани продъл-
жително време, изискват упот-
ребата на много здрави карабин-
ки. За да не натрупвате горчив
опит при неуспешно вадене на
трофейни щуки точно по вина на
отслабнала карабинка, използ-
вайте само изделия от високо-
качествени материали. А най-доб-
ре е да включите и карабинките
в комплекта от елементи на ри-
боловната линия за периодична
подмяна.

С това приспособление, наре-
чено заради конфигурацията му
"куршум", руснаците успешно ло-
вят костури през зимата. Предс-
тавлява късче олово с конусовид-
на форма, оцветено в ярки краски,
с две свободно люлеещи се отстра-
ни кукички.

За направата му са необходими:
неголямо парче олово и съд, в кой-
то да се разтопи, дебел станиол (фо-
лио), две куки, ярки водоустойчиви
бои (лак за нокти), разноцветни
шлаухчета, чукче, пила, клещи ре-
зачки. Отначало от станиола се на-
вива конусообразна фунийка и в нея
се насипва пясък. Оловото се раз-
топява и се излива в предварител-
но приготвената "форма". След ка-
то изстине, се изважда и с клещите
се довежда до искания размер (оби-
чайно 3-4 см). С помощта на чукче-
то и пилата на заготовката се при-
дава заоблена форма. В горния край
се пробива дупка, през която ще пре-
карваме влакното с кукичките. Олов-

Ðóñêàòà øêîëà

„Куршум“ за костур

Âîäåí ñâÿò

Те са жители на Ин-
дийския океан. Откри-
ти са в неговите най-
дълбоки части от екс-
педиция ихтиолози, из-
пратени от океанолож-
ката лаборатория на
университета в Абър-
дийн, Шотландия. Ръ-
ководителката на експе-
дицията д-р Ники Кинг
консервирала морските

Открити са шест нови вида риби

на рибите действа като
допинг. Само че ако
торните червеи престо-
ят по-продължително
време в кутията ни за
стръв, те губят точно
тази втора част от прив-
лекателността си - нео-
бичайния аромат. Осо-
бено ако кутията е би-
ла тясна, без достатъч-
но тор, съхранявана на
топло място. Има лек и
за тази ситуация. В спе-
циализираните магази-
ни се продават различ-
ни ароматизатори, ко-
ито повишават ефекта

обитатели. След прик-
лючване на експедици-
ята, в сътрудничество с
изследователи от Да-
ния, се опитали да ги
определят към кои риб-
ни семейства трябва да
бъдат причислени. Их-
тиолозите са единодуш-
ни: тези видове риби
досега са непознати на
науката.

Продукти за една порция: 150 г
риба, 50 г майонеза, парченце ли-
мон, магданоз, 2-3 листа от градин-
ска салата (маруля), моркови, 2 яй-
ца, сол.

Приготвяне: почистената риба се
вари в съд с вода, в която предва-
рително в продължение на около по-
ловин час са се варили зеленчуци-
те. Изчаква се рибата да изстине в
бульона, после месото се почиства
от костите, нарязва се на дребни

ната формичка се оцветява с ярки
предизвикателни бои.

 Върху стъблата на две куки с хал-
кички, а не с лопатки се нанизват
разноцветни шлаухчета. След това
куките се нанизват (през халкичките
им) на влакното и то се прекарва
през дупката в горната част на олов-
ното тяло. В края на краищата куки-
те трябва да застанат от двете му
страни и свободно да се полюляват.

Работата с "куршума" е почти съ-
щата, както при използване на мор-
мишка. Посредством движения на-
горе-надолу примамката самоделка
започва да "играе" във водата и да
съблазнява хищните риби.

при подготовка на зах-
ранки и примамки за
мирни риби. Но вие по-
питайте за аромати точ-
но за червеи - доста во-
дещи фирми в бранша
още преди време по-
пълниха тази празнота
в асортимента от рибо-
ловни стоки. Няколко
струйки спрей върху
червеите възвръщат ха-
рактерната им миризма,
толкова привлекателна
за рибите. Това мини-
мално усилие от ваша
страна може да има не-
вероятен ефект.

Êóëèíàðèÿ

Щука (сом) с майонеза

парчета и се премества в купичка с
кръгла форма. Залива се с майоне-
зата, гарнира се с листа салата (ма-
руля), нарязани на дребно, 2 твър-
до сварени яйца, нарязани на кръг-
чета, и резенчета лимон.

В съгласие с тради-
цията, трябвало да им
дадат някакви наимено-
вания. Решили те да но-
сят имената на участ-
ниците в експедицията.
А що се отнася до д-р
Ники Кинг, за нея без-
спорно любим вид е
Pachychara cousin, защо-
то носи името на годе-
ника й Майкъл Кузинс.
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Кадифен глас, екзотична красо-
та и въздействащо присъствие на
сцената - всички обичат Шаде и
искат да слушат музиката й.

Хелен Фолашаде Аду е истинс-
кото име на родената в Нигерия
певица. Печели публиката още с
първото си появяване в началото
на 80-те години. Шаде има шест
мултиплатинени албума с над
60 милиона продадени копия по
света и три награди "Грами".

В началото на новия век
решава да заживее на спокойствие
и купува селска къща в графство
Глоукастершир, където живее без
никаква показност.

Шаде е звезда, която има силно
присъствие и която изпълни света с

музика, поднесена с елегантност и
кураж. 1984-та е година на диско
попа. Принс, Тина Търнър, Майкъл
Джексън оглавяват класациите. Ша-
де е малко извън рамките. Тя пее
джаз, поп, музика, която е едновре-
менно смела и елегантна. Критика-
та и публиката са очаровани от
дебютния албум на 25 години.

Родена е през 1959 г. в Ниге-
рия, но на тригодишна възраст
майка й имигрира с нея и брат й
във Великобритания. "Аз съм
момиче от село, което на 17 г.
пристигна в Лондон и прекара там
половината си живот", казва тя в
интервю.

Англия се превръща в нейна
родина. Шаде учи мода, прави му-

зика и през 80-те години обикаля
клубовете заедно с групата си. С
албума си от 1984-та тя влиза в
класациите с нейния въздействащ
джаз.

Ïåâèöàòà íÿìà
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Независимо от факта, че дълго

време е една от най-известните с
таланта си на сцената, тя е напъл-
но лишена от снобизъм и арогант-
ност. Напротив, жадно общува с
публиката и пее за онова, което
очарова обикновените хора.

На социални събития певицата
се появява рядко и живее в скром-
но жилище, което се намира в
покрайнините на Лондон.

Знаменитото произ-
ведение на Ал. Грибо-
едов "От ума си тегли"
излезе в нов тираж за
юбилея на автора в
Русия. На 15 януари се
навършиха 225 години
от рождението на рус-
кия дипломат и драма-
тург Грибоедов.

Той става светов-
ноизвестен с пиесата
си в стихове "От ума
си тегли", която и до
днес се ползва с ог-
ромна популярност и
е поставяна на сцена.
Негови са думите :
"Радвам се да служа,

Бартоломео Кристо-
фър е изобретил форте-
пианото през 1700 го-
дина. Не е предполагал
в какво може да се пре-
върне неговото изобре-
тение. Като детски кон-
структор или даже с
морски рибки украсяват
днешните клавишни
инструменти.

Êðúãúë ñèíòåçàòîð
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Синтезатор с кръг-
ла форма измисли пи-
анистът Брокет Пар-
сънс от групата на Лей-
ди Гага през 2010 г. Той
се състои от 294 кла-
виша - три пъти пове-
че от стандартното фор-
тепиано. Височината

Пиесата на Грибоедов „От ума си
тегли“ излезе в нов тираж за
юбилея на писателя

Странните пиана по света
му и тоновете се регу-
лират.

В една от сградите
на Ханчжоу в Китай
има ескалатор със стъ-
пала във формата на
пиано. Под краката на
посетителите те издават
реални тонове.

Понякога клавиату-
рата има формата на
полукръг. Тя е дело на
майстор от една от най-
старите фирми за про-
изводство на пиана по
света. Може да се види
в Будапеща в Музея на
история на музиката.

Ãèãàíòñêî
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То е разположено на
земята и на него може

Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас
Шаде - романтика, неподвластна
на времето

болно ми е да прис-
лужвам". Александър
Сергеевич Грибоедов е
руски дворянин, дип-
ломат, драматург и по-
ет, композитор и пиа-
нист. "От ума си тег-
ли" е източник на
много крилати фрази,
играна е многократно
по света и до днес чес-
то се играе в Русия.
Парадоксално е, че
отношенията между
А. С. Пушкин и Ал.
Грибоедов  са част от
историята на руската
литература и са уника-
лен случай на приятел-

ство и единомислие.
Двамата първи по-

ети на Русия имали
страст към Изтока. Гри-
боедов обикнал Кавказ
през 1818 г., а в нача-
лото на 1819 г. се ока-
зал в Персия. Пушкин
разработвал "източни
мотиви" след посеще-
ние в Кавказ и Крим
през лятото и есента на
1820 г. Също и по вре-
ме на многото си пъ-
тувания до Украйна и
Молдова, на престоя си
в Одеса. Поетът се
удивявал от лазура на
чуждите небеса.

да се свири и с крака.
Участниците в итали-
анската група il Grande
Piano демонстрират то-
ва. Те изпълняват ме-
лодията на "Черната
пантера". Изнасят кон-
церти в различни гра-
дове на света, като
пренасят огромната
клавиатура и я поста-
вят на земята. При то-
ва удивяват минувачи-
те с прекрасните мело-
дии.

Сред уникалните ин-
струменти има и укра-
сени със скъпоценни
камъни. Австрийският
майстор Франц Ксавер
Кристоф  е направил
мини пиано с украса от
дърворезба и надписи
през 1780-1785 г.

За първи път в
150-годината история
на най-големия
оперен театър в
Австрия на сцената
ще поставят творба
на жена композитор,
съобщава Guardian.

През януари ще се
състои премиерата на

Във Виенската опера за първи път
представят жена композитор

оперната версия на
"Орландо" от Вирджи-
ния Улф. Автор на
музиката е австрийс-
ката композиторка
Олга Нойрит.

"Аз действително
искам да разтърся
малко това старинно
красиво и чудесно

място", казва Нойрит.
По думите й романът
на Вирджиния Улф е
нейната любима
творба от 15-годишно
момиче. "Тази творба е
за свободната изява да
представиш на света
своята истинска иден-
тичност", смята тя.
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Ема Уотсън крие екземпляри
от „Малки жени“ из Лондон
50 автентични разказа за
сънародниците ни в чужбина

Една необикновена книга
за българите в чужбина, за
техните сполуки и неудачи, за
връзките им с родината,  съб-
ра в края на миналата сед-
мица над 200 души в Литера-
турния клуб "Перото" в НДК.
Журналистиката и автор на
11 книги с различна, но зна-
чима проблематика Милена
Димитрова представи новата
си творба "Втората България"
пред видни интелектуалци и
фенове на литературата, сред
които вицепрезидентът Или-
яна Йотова и други предста-
вители на държавата, както
и гости от чужбина,  предсе-
дателят на Културно-инфор-
мационния център в Босилег-
рад Иван Николов, много
журналисти, колеги и близки
на Милена.

Не сме виждали толкова
много хора в клуба, сподели-
ха редовни посетители на
"Перото". Някои от българи-
те, които са сред 50-те  бъл-
гари, разказващи своите ис-
тории на страниците на кни-
гата, също бяха тук. Накрая
пред Милена се изви дълга
опашка за автографи за "Вто-
рата България", чието интри-
гуващо съдържание се под-
силва и от оригиналното
оформление на корицата, за
която художникът Людмил Ве-
селинов е използвал карти-
ната на Димитър Казаков -
Нерон - "Преминаване".

Интересът към "Втората
България", публикувана от

издателство "Книгомания",
не беше случаен. На фона на
автентичните разкази от пър-
во лице на емигранти в про-
тиворечивите и сложни годи-
ни на прехода на България
към демокрация и пазарна
икономика,  тази книга е сво-
еобразно документално изс-
ледване  на причините  за
миграцията на около един ми-
лион сънародници в новото
време.  Тя поставя и актуал-
ния, но до голяма степен пре-
небрегван  от властите въп-
рос каква  трябва да бъде по-
литиката на държавата към
сънародниците ни в чужби-
на, които все повече се уве-
личават, докато българите в
родината стават все по-мал-
ко поради демографската кри-
за, емиграцията и други от-
рицателни икономически и
социални фактори.

Срещата в "Перото" за
книгата на Милена Димит-
рова роди и важна новина.
Вицепрезидентът Йотова  под-
черта, че въпросът с обезлю-
дяването на България е на-
ционален въпроси той чака
политическото решение. "С
президента Румен Радев пла-
нираме през втората полови-
на на тази година да пока-

Сръбският театрален ре-
жисьор Небойша Брадич ра-
боти за първи път в Бълга-
рия. В последните месеци
той репетира усилено с тру-
пата на Музикалния театър
върху постановката на мю-
зикъла "Цигулар на покри-
ва". Премиерата на светов-
ния хит в България е днес
и на 25, 26 и 31 януари на
сцената на Музикалния те-
атър. Брадич е у нас по по-
кана на директора на театъ-
ра Марияна Арсенова.

"Цигулар на покрива" ни
описва едно общество, кое-
то дори в нещастието запаз-
ва своите устои и намира
смисъл да прославя и да се
радва" - казва режисьорът
Небойша Брадич за мюзи-
къла. "Затова този разказ е
смешен и тъжен, в него има
и лудост - всичко, което е
характерно за човешката
природа. Това прави "Цигу-
лар на покрива" една уни-
версална творба."

За работата си в Бълга-
рия режисьорът споделя пред
сръбските медии: "В Музи-
калния театър попаднах на
екип от посветени творци.
Знаех, че българите имат от-

ним представители на бъл-
гарските общности от целия
свят и да видим как можем
да си бъдем полезни", обяс-
ни Йотова и обяви, че 2020
г. ще бъде Годината на еди-
нението на българите в Бъл-
гария със сънародниците по
света.

Вицепрезидентът Йотов
разказа с какво удоволствие
преди две години е поканила
Милена Димитрова да стане
част от политическия й екип
на "Дондуков" 2 и да отгово-
ря за връзките с нашите съ-
народници зад граница. "Иде-
ята беше фактът, че тя прави

град Раковски, който живее и
работи в Италия. След него
интересните си истории раз-
казаха Иван Иванов от Ар-
жентина, Йордан Ганчовски
от Чикаго.

Политологът Татяна Буру-
джиева, която е редактор на
"Втората България", коменти-
ра, че разпиляването на бъл-
гарите по света,  създали из-
вън България своя България,
е най-големият грях на по-
литиците и че родината ни
трябва да ни събери всички
не физически, а духовно.

Като взе микрофона от во-
дещия на срещата, известния
журналист от Дарик радио
Кирил Вълчев, авторката на
"Втората България"  Милена
Димитрова каза, че с тази
книга цели да разлюлее една
камбана, която "всички заед-
но да вкараме колкото се мо-
же по-скоро в приоритетния
дневен ред на държавата.  На-
шето общество живее от една
криза в друга и не обръща
внимание на нещо, което
лично го засяга, каза автор-
ката. "И моите деца са в чуж-
бина, и вашите, и на близ-
ките ни. Най-хубавото на мо-
ята сегашна Коледа беше, че
едното дете успя да си дойде,
но другото за съжаление не
успя, сподели Милена  и със
загриженост посочи, че у нас
е  скъсан моста сред поколе-
нията между младите и ста-
рите.

Любомир МИХАЙЛОВ

лични певци и актьори, и
работата ми тук абсолютно
го потвърди. В Музикалния
театър работя с един наис-
тина всеотдаен ансамбъл. За
премиерата на "Цигулар на
покрива" имаме много ин-
тензивен творчески процес с
колектива на театъра, който
наброява около 400 служи-
тели - солисти, хор, оркес-
тър, балет и технически
служби."

Брадич казва, че с удо-
волствие приел поканата да
работи в театър, който има
в репертоара си наред с кла-
сическите оперетни заглавия
като "Прилепът", така и най-
доброто от световния мюзи-
къл като "Фантомът на опе-
рата", "Булевардът на зале-

за", "Котки" и много други.
Пред сръбското издание

"Новости" режисьорът дава
за пример българите - "От
българите можем да се нау-
чим как се обича театърът.
Билетите за представлени-
ята са разпродадени за ме-
сеци напред. Изглежда, там
съществува истинска потреб-
ност за театър, докато при
нас отношението е по-ско-
ро - "Ами, хубаво е да го
има". Ние навсякъде тряб-
ва да изтъкваме колко е
важна културата. Най-цен-
ни са инвестициите в из-
куството, в историческото
наследство и в медиите" -
убеден е Брадич.

Източник: Сръбското
издание "Новости"

Режисьорът на „Цигулар на покрива“
Небойша Брадич дава за пример българите

такъв писмен портрет на те-
зи хора. Ясно е, че тя не гле-
да на тях просто формално,
а дава сърце и душа и знае,
че този, който е разказал жи-
вота си, е докоснал душата ти",
каза вицепрезидентът.

Свои мисли и чувства за
живота в чужбина и за връз-
ките си с България сподели
дизайнерът Иван Донов от

Пред медиите в родината си той говори
за работата си в Музикалния театър

Небойша Брадич е популярен театрален режисьор.
Поставил е над 90 пиеси в театрите на Сърбия, Босна,
Хърватия, Словения и Гърция. Режисирал е и много
опери, балети и мюзикъли. Бил е режисьор и директор
на редица сръбски театри, сред които Националният
театър в Белград, театърът на Крушевац, Ателие 212 и
Драматичният театър в Белград. Бивш министър на
културата на Сърбия в периода 2008 - 2011 г. В момен-
та е главен редактор на Културната програма на Сръб-
ската национална телевизия.

2020 г. ще бъде Годината на единението на българите в България със сънародниците по света, обяви вицепрезидентът Илияна
Йотова на представянето на книгата "Втората България" на журналистката Милена Димитрова
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ГЕРБ
опитва да
демонстрира
прословутата
стабилност,
но това все
по-малко да
се удава на
управля-
ващите

- БСП внесе четвъртия вот на недове-
рие срещу кабинета "Борисов 3", но пре-
миерът Бойко Борисов заминава за Швей-
цария, за да участва в 50-ата годишна сре-
ща на Световния икономически форум в
Давос. Как да разчитаме политическата
сатира? Обърнах се за анализ към поли-
толога Арман Бабикян. Премиерът показ-
ва завидно самообладание и с аристокра-
тично пренебрежение отминава поредния
четвърти вот срещу правителството му. Как
си го обяснявате, г-н Бабикян?

- Истината е, че това не е първият слу-
чай, в който премиерът показва пренебре-
жение към Народното събрание като инст-
румент. Той и от трибуната на Народното
събрание, макар и в минали мандати, е
казвал доста нелюбезни фрази за народ-
ните представители. Той е човекът, който
си позволи да влезе и за около пет минути
да уволни председателя на Народното съб-
рание. Той е човекът, който често не ходи
на парламентарен контрол и въпросите му
биват отмествани за други дни, докато на
публиката й омръзне. Народното събра-
ние не е органът, който в една парламен-
тарна република по Конституция Бойко Бо-
рисов уважава. Така че не е първият слу-
чай. Той се опитва да се даде да се разбере,
че нищо не зависи от този вот на доверие.
С пътуването си идва да каже, че той си е
постигнал договорките, осигурил си е арит-
метиката и политиката някак си не го ин-
тересува.

- А така ли ще се получи всъщност?
- Дотук поне се е получавало по този

начин. Въпреки че всички си дават смет-
ка, че способността на управляващата ко-
алиция и на управляващата партия да уп-
равляват вече носи значими щети на граж-
даните. А се оказва, че лидерът им демонс-
трира, че единствено аритметиката е важ-
на за него.

- Дали не трябва при така стичащи се
обстоятелства и опозицията да бъде по-
иновативна? Защото очевидно класичес-
ките методи не работят. Този вот не се ли
оказва безсмислен?

- Не бих казал, че е безсмислен. Зависи
как, разбира се, опозицията ще композира
своето поведение в зала и извън зала. Ве-
че виждаме няколко нови неща, ако дълбо-
ко се вгледаме. Едното е, че опозицията, в
лицето на левицата конкретно, успя да пос-
тигне поддръжката на ДПС, но не само.
Защото си позволиха нещо, което в пре-
дишните случаи не е ставало - те започна-
ха преговори за подкрепа и с извънпарла-
ментарни политически сили, което иде да
покаже, че точно обратното - не аритмети-
ката, а широкото ветрило от нагласи по
темата на вота е любопитно за Социалис-
тическата партия. Това например е ново.

- Този нов момент обаче какъв реален
краен резултат ще има?

- Предстои да разберем. Все пак резул-
тат от всички преговори все още нямаме,
резултат и от дебата в събранието нямаме.
Това, което виждаме в момента, е, че проб-
лемите с екосистемите на практика гърмят
през ден.

- Господин Бабикян, може ли да се нап-
рави прогноза за поведението на полити-
ческите сили, както около екоскандалите,
през вота, така и занапред през следва-
щите месеци?

- ГЕРБ със сигурност ще се опита да
демонстрира прословутата стабилност, ма-
кар и все по-трудно това да се удава на
управляващите. Защото един режим, кой-
то прилича от много години и е еднолич-
но управление, няма как да заприлича на
демократична система, в която виновните
са много, а отговорният за властта е един.
Няма как човек да приватизира всички ус-
пехи за сметка на един и да демонополи-
зира всички неуспехи за сметка на други
хора, и на много хора. Така че този фалш
все по-трудно ще издържа. Все пак сме в
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Арман
БАБИКЯН,
политически
анализатор

година, в която, както се казва, всяка една
от страните си постила, за да може след
година да кандидатства за доверието на бъл-
гарите. Същото е валидно и за опозиция-
та, и за извънпарламентарната, и за пар-
ламентарната, защото търпимостта към то-
ва, което става в България, е важен изме-
рител за това, което ще се случи следваща-
та година.

- На какво разчита БСП, обръщайки се
към извънпарламентарната опозиция, ос-
вен на ефектен пиар ход?

- Вероятно на отношението по тези кри-
зисни точки, които ще бъдат дебатирани в
зала. Защото общественото мнение, наг-
ласата за приемането или неприемането
на аргументите, нямат един цвят. Както се
казва, въздухът не е ляв или десен, както и
водата. И предполагам, че това е част от
мотивите за тези разговори. Симптомът,
който обсъждаме в момента, на практика е
първата стъпка след местните избори, коя-
то подсказва едно явление, случило се в
София, или най-видимо в София, когато
на балотажа сериозен масив от левицата
подкрепи десни районни кметове за управ-
ление в града, както и сериозен масив от
десницата подкрепи опозиционния канди-
дат за кмет на столицата. Това е първото
реално действие, което виждаме, след онзи
случай, в който около 130 000 души смени-
ха личните си политически и идейни пред-
почитания за сметка на битката за демок-
ратичното устройство на държавата и сре-
щу едноличния режим.

- Може ли да се мисли, че се задава
фронт анти-ГЕРБ?

-  Поне визуално се правят стъпки в
тази посока. До каква степен това ще е
ефективно и ще се материализира в общи
политически действия, предстои да разбе-
рем.

- Възможни ли са предсрочни парла-
ментарни избори, или в крайна сметка
Борисов ще изпълни отколешната си меч-
та за пълен мандат?

- Досега не му се е получавало. Ако
някой желае да предизвика предсрочни из-
бори, това определено е в ръцете най-вече
на властта и в ръцете на Борисов, или в
ръцете на другия коалиционен партньор,
който не присъства обикновено в Народ-
ното събрание, но има мощно медийно,
съдебно и икономическо влияние в стра-
ната.

- ДПС не присъства, но решава всич-
ко?

- Да.
- Замислям се, господин Бабикян, до-

колко е възможно на този вот правителс-
твото да падне?

- Пак казах, ако това е желанието на
Борисов, да, ще падне. Ако той е решил да
побегне от властта, то ще падне. Ако той е
решил, че сега иска избори, то ще падне.

- Какво може да обуслови решението
на премиера?

- Единствено изгодата. Ако той преце-
ни, че за него е по-изгодно да прави избо-
ри сега, а не догодина, виждайки спада-
щия тренд на ГЕРБ и слабата популяр-
ност на партията, и лавината от пробле-
ми, би могъл да вземе такова решение.

- Докога Борисов ще има търпението
да балансира между различните варианти
на възможности? Ето, и с Вас говорим -
и едното е възможно, и другото е възмож-
но.

- Това зависи от желанието му, свърза-
но със собствената му политическа карие-
ра. За всичките тези години той е показал,
че е склонен да хвърли на кладата всеки
свой приятел, сътрудник, лява, дясна ръка,
който и да е от структурата на ГЕРБ, стига
той да остане в доминантна позиция, ка-
къвто е случаят в момента. Борисов се ин-
тересува преди всичко от личния си карие-
рен път и властови ресурс, а не от систе-
ми, независимо дали става дума за парти-
ята му, или за държавата.

- Да, но скандалите в държавата се
трупат - вода, боклуци, електроенергия,
здравеопазване. Не е ясно каква ще е съд-
бата на енергийните проекти, за които
много се говори, но реално малко се виж-
да.

- Да, определено не е ясно. И пак каз-
вам, той напуска бойното поле само кога-
то изпитва страх, само че за себе си. Във
всички предишни случаи, когато е хвър-
лял оставка, става дума точно за такъв тип
отстъпление, когато той изпитва реална
заплаха за себе си, за собствената си по-
литическа кариера. Така беше казусът с "Бе-
лене" по време на първия мандат, по вре-
ме на втория мандат имаше късмета да му
се помогне ужасно много и стъпи на гър-
ба на естественото народно недоволство на
гражданите и в София, и в страната. Сега
нищо чудно, ако се изправи пред неразре-
шими проблеми, а те се трупат, да постъ-
пи по същия начин. Той не е смел поли-
тик.

- Какво би могло да уплаши министър-
председателя Бойко Борисов?

- Ако види, че не може той да управля-
ва времето си. Ако види, че друг ще прек-
рати мандата му, например народно недо-
волство, или опозицията стане много сил-
на, и външните фактори.

- Или олигарсите?
- Да. Който и да е. Ако той изтърве

контрол над политическото време, тогава
обикновено действа така.

- Има ли податки, че премиерът е напът
да изтърве контрол над политическото вре-
ме?

- Ако говорим дали има условия за то-
ва, определено да. А дали ще постъпи по
този начин, не знам.

- А дали има податки, не само условия?
Дали оттук-оттам вече не се вижда, че
той нещо изтървава краищата?

- Дотолкова, доколкото всички около него
нямат гаранции за собствената си страна
в сделката, защото коалирането или учас-
тието в отбора на Бойко Борисов обикно-
вено е сделка, то тогава този риск същест-
вува. На този етап, както виждате, в доста
странна позиция, на една ръка разстоя-
ние, са и партии като "АТАКА", и Мареш-
ки, и т. н., които сякаш са с властта, но
много внимават докога.

- Господин Бабикян, Борисов ако си
тръгне, какво идва на негово място?

- Ако Борисов си тръгне, от чисто кон-
ституционна гледна точка, идва служебен
кабинет, преди да се проведат избори.

- Ясно, ясно. Говорим съвсем буквално
за политическото празно пространство, ко-
ето ще бъде заето, но от кого?

- Е, вие ме карате да кажа резултата от
несъстояли се избори, което няма как да
направя. Все пак трябва да знаем какви
конфигурации ще се образуват, кой точно
ще се яви на тези предстоящи, когато и да
са, избори. Факт е обаче, че все по-малко
гражданите са склонни да чакат някой друг
да решава вместо тях. Така че, както и във
физиката, и в политиката празни прост-
ранства трудно се търпят.

От радио "Фокус"
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В концертното изпълнение
участват Мартин Илиев, Атанас
Младенов и гостуващата очарова-
телна Александра Любчански. На
сцената на Софийската опера на
31 януари е премиерата на прочу-
тата опера на П. И. Чайковски
"Дама Пика". В главната ролята на
Герман - солистът от Софийската
опера Мартин Илиев. В ролята на
Лиза почитателите на оперното
изкуство ще чуят сопрана Алек-
сандра Любчански - гост.

"Дама Пика", заедно с Шестата
симфония - Патетична, е връх в
творчеството на Чайковски.

Написана с трескава бързина
- в поразително кратък срок -
само за 44 дни, тя се превръща
в най-потресаващия дълбок и
искрен израз на творческия
светоглед на Чайковски.

Като Моцарт по време на
съчиняването на "Реквиема",
Чайковски е ридал над вдъхнове-
ните страници на най-хубавата
измежду руските опери.

В своето изследване за "Дама
Пика" руският музикален критик
Иван Солертински  пише: "Сама-

Вечер, посветена на твор-
чеството на руския актьор, пе-
вец, поет и бард Владимир Ви-
соцки, ще се състои днес от
18.30 ч. в Руския културно-ин-
формационен център. Събитие-
то е посветено на рождения ден
на барда 25 януари.

В програмата са включени
още фотоизложба, посветена на
Висоцки; концерт с песни от ре-
пертоара му в изпълнение на
Анри Дончев и Валентина Шче-
бетовска; документалните фил-
ми "Владимир Висоцки. И ус-
михвайки се, ми пречупваха
крилата!", "Владимир Висоцки.
Песни за войната". ç

Âå÷åð, ïîñâåòåíà
íà òâîð÷åñòâîòî íà
Âëàäèìèð Âèñîöêè

Ìàåñòðî Êîíñòàíòèí Òðèíêñ ùå
äèðèæèðà ïðåìèåðàòà íà „Äàìà Ïèêà“

Възпоменателна излож-
ба на проф. Теофан Соке-
ров е подредена в Худо-
жествената галерия в род-
ния град на твореца - Ло-
веч. Експозицията включ-
ва 19 платна от фонда на
галерията, както и пет от
последните работи на тво-
реца, сътворени в ателие-
то му в Ловеч, които са не-
показвани досега. "Теофан
Сокеров е ловчанлия, ро-
ден, израсъл и създал се
като художник именно в на-
шия град", каза директорът
на културната институция
Валентин Узунов. "Галери-
ята в Ловеч притежава бо-
гата колекция от негови

 "Магията на Краков" е
интернационален проект-
изложба с участието на над
двадесет автори от: Полша,
Франция, Италия, Швеция,
Украйна, Словения, Бълга-
рия, Канада, Ирак, САЩ, и
гостува в България от днес
в галерия "Мисията" по по-
кана на Държавния култу-
рен институт към МВнР.

Един от кураторите -
Лешек Жебровски, арт
директор на галерия "Лаби-
ринт 2" в Краков, споделя:
"Участниците в изложбата
бяха помолени да отгово-
рят на въпроса: "Защо
Краков е източник на
вдъхновение за тях като
творци?". И в този смисъл
колективната изложба
показва получените от
артистите отговори".

Експозицията представя
произведения, за които
културната столица на
Полша - Краков, е широко

:

Регионалният
исторически музей
в Ловеч чества
125 години

С изложби и
събития през цялата
година Регионалният
исторически музей в
Ловеч ще отбележи
125-годишнината от
създаването си.
Благодарение на
упорития труд на
поколения уредници
днес в музея се
съхраняват около 80
хиляди културни
единици, разполага с
богати колекции на
различна тематика.

Филмът „Бащата“
покори и
Кинофестивала
в Триест

Лентата на Петър
Вълчанов и Кристина
Грозева спечели
Наградата за най-
добър филм. Лентата
грабна и "Кристален
глобус" на феста в
Карлови Вари, Наг-
радата на публиката
в Сахалин и Голяма-
та награда "Златен
бухал" на Кинофести-
вала в Тирана. Пре-
миерата в Торонто бе
изпратена с изклю-

чително позитивни
отзиви в канадските
медии. "Бащата" е
семейна драма с
комични и абсурдни
елементи.

ÍàêðàòêîÈçëîæáà â ïàìåò íà ïðîô. Òåîôàí Ñîêåðîâ

творби - 31 работи, като
част от тях показва за пръв
път. Това са две творби от
студентските му години,
както и от най-ранното му
творчество - от 60-те годи-

„Ìàãèÿòà íà Êðàêîâ“ çàâëàäÿâà
â èíòåðíàöèîíàëåí ïðîåêò

ни на миналия век, "Разст-
рел" и "Възпоменание".
"Ние се опитахме на изв-
лечем в хронология нача-
лото на неговия път като
художник, с първите му ра-

боти, със студентски кар-
тини, с неговите много
мощни цветни рисувачни
картини. Той беше иконо-
писец, зограф, който има
реализирани в България
редица стенописи. В кар-
тините му се забелязва то-
ва негово монументално от-
ношение към рисунъка, към
живописта, мощността на
формата", каза още за ху-
дожника Валентин Узунов.

Проф. Теофан Сокеров,
който е почетен гражданин
на Ловеч, почина на 8 яну-
ари на 76-годишна възраст.
Експозицията с неговите
творби може да се види
до 16 февруари. ç

та "Дама Пика" излезе извън
жанровите рамки на традицион-
ната опера: такова абсолютно
съвпадение на сюжетно, психо-
логическо и музикално действие,
каквото е постигнато в гениална-
та четвърта картина - спалнята
на Графинята, едва ли може да
се срещне в цялата световна
оперна литература. Само тази

разбирана като обект за
творческо вдъхновение.
Краков е град с уникален
пейзаж, колорит, архитекту-
ра, с необикновени истори-
чески личности и атмосфе-
ра, благоприятна за худо-
жествено творчество.

Произведенията са
изпълнени в различни
техники, видове и жанро-
ве на изобразителното
изкуство. Колекцията
включва живописни
творби, изпълнени в
маслена или акрилна
техники върху платно или
хартия, акварели, скулпту-
ри от смола и бронз,
колажи, арт стъкло, диги-
тално отпечатани творби.

Плод на вече преживя-
ни впечатления на артис-
тите, посетили или преби-
вавали в Краков по раз-
лични поводи - пленери,
изложби. Може да се
види до 10 февруари. ç

картина е достатъчна, за да се
постави "Дама Пика" до великите
шедьоври на музикалния театър.

Премиерата е на 31 декември
1891 г. в Санкт Петербург. В
България премиерата на "Дама
пика" е през 1926 г. в София.
Диригент е Юрий Померанцев,
руски музикант, който работи по
това време в София. ç
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Руският президент
Владимир Путин призова
към противопоставяне на
всякакви прояви на
ксенофобия и антисемити-
зъм, където и да възник-
ват те, предаде ТАСС.
Руският държавен глава
говори за това на среща-
та си с израелския пре-
зидент Реувен Ривлин.

Руският президент е
на посещение в Израел
за участие в Петия меж-
дународен форум в памет
на жертвите на холокос-
та и за отбелязването на
75-годишнината от осво-
бождаването на концла-
гера "Аушвиц".

"Трябва да сме много
внимателни, за да не
пропуснем нищо подобно
в бъдеще и да се проти-
вопоставяме на всякакви
прояви на ксенофобия и
антисемитизъм, където и
да възникват и от когото
и да идват", каза Путин.
"За мен и за моите

Ðóñêèÿò ïðåçèäåíò ó÷àñòâà â Ïåòèÿ
ìåæäóíàðîäåí ôîðóì â Èçðàåë â ïàìåò
íà æåðòâèòå íà õîëîêîñòà

Íàêðàòêî

:
Българският президент Румен
Радев участва във възпомена-

телната церемония в мемориал-
ния комплекс "Яд Вашем" в

Израел, с която бяха отбеляза-
ни 75 г. от освобождаването на
концлагера "Аушвиц" и Деня за
възпоменание на холокоста. В

събитието участваха 47
държавни и правителствени
ръководители от цял свят.
"България е тук с високо
вдигнато чело, защото не

допусна нито един български
евреин да бъде изпратен в

лагерите на смъртта и можем
само да се гордеем с този

подвиг на българския народ,
който тук се цени изключително

високо", посочи държавният
глава. Президентът призова за

обединение на усилията в
борбата срещу антисемитизма,

ксенофобията и омразата.

Снимки Пресфото БТА

Русия и Украйна
са започнали преговори за нов
обмен на задържани лица, съобщи
канцеларията на украинския
президент Володимир Зеленски.
"Вече започнахме разговора с
Руската федерация за размяна на
украинци - всички, включително
кримските татари, други украинци,
които са на територията на Русия",
се казва в съобщението на
президентския офис. През декември
украинските правителствени сили и
проруските сепаратисти в Източна
Украйна направиха голяма размяна
на пленници.
Великобритания
направи още стъпка към напускане
на ЕС на 31 януари, след като
парламентът одобри законопроекта,
необходим за ратифициране на
споразумението с Брюксел. Законът
ще влезе в сила, след като получи
одобрението на кралица Елизабет
Втора. В сряда Камарата на
общините отмени промените в
законопроекта, внесени от
Камарата на лордовете (горната
камара на британския парламент).
Те включваха клауза, гарантираща
защита на децата бежанци след
Брекзита. Премиерът Борис
Джонсън отказа да приеме каквито
и да било промени в закона за
споразумението за напускане на ЕС
въпреки възраженията на опозици-
онни депутати, че е втвърдил
условията му. Депутатите от горната
камара на британския парламент
можеха да се опитат да внесат
отново промени, но решиха да се
въздържат и така позволиха
приемането му.
Международният
наказателен съд разпореди Мианма
да предприеме "всички възможни
мерки", за да предотврати евентуал-
ния геноцид, застрашаващ
мюсюлманското малцинство
рохинги. Магистратите в Хага
удовлетвориха искането за спешни
мерки, отправено от Гамбия, която
обвинява Мианма, че е нарушила
Конвенцията на ООН от 1948 г. за
преследване и наказване на
престъплението геноцид.
Земетресение
с магнитуд 6,2 бе регистрирано на
81 км западно от град Адак в
Аляска с огнище на дълбочина 10
км, съобщи вчера Геофизическият
институт на САЩ. Националният
център за предупреждение за
цунами, базиран в Палмър, Аляска,
съобщи, че не е имало опасност от
цунами. Земетресението бе
последвано от повече от 30
вторични труса с магнитуд между
2,1 и 3,9 в същия район. Адак се
намира на близо 1300 мили (2092
км) югозападно от Анкъридж и има
население от 300 души. Това е
доста сеизмично активен район, в
който има и действащи вулкани.

Ïóòèí ïðèçîâà ñâåòà äà ñå ïðîòèâîïîñòàâÿ
íà êñåíîôîáèÿòà è àíòèñåìèòèçìà

Руският президент Владимир Путин и израелският премиер Бенямин
Нетаняху откриха в центъра на Ерусалим паметник "Свещ на паметта",
посветен на героичния подвиг на защитниците и жителите на Ленинг-

рад по време на блокадата през Втората световна война

Анголската прокуратура
официално повдигна обвине-
ния срещу Изабел душ Сан-
туш, дъщерята на бившия ан-
голски президент Жозе Еду-
арду душ Сантуш предаде
АФП.

Г-жа Душ Сантуш, която
е издирвана от анголското
правосъдие, е обвинена в из-
мама, отклоняване на сред-
ства и пране на пари, търго-
вия с влияние и злоупотре-
ба със социални фондове.
Смята се, че тя е извършила
тези нарушения, когато е на-
чело на борда на директо-
рите на държавната петрол-
на компания "Сонангол", ка-
за на пресконференция глав-

Äúùåðÿòà íà áèâø ïðåçèäåíò íà Àíãîëà
å îáâèíåíà â èçìàìà è ïðàíå íà ïàðè

ният прокурор на Ангола Ел-
дер Пита Грош.

Душ Сантуш (46 г.) е уп-
равлявала държавната ком-
пания в продължение на 18
месеца през 2016-2017 г. Ръ-
ководила е и други общест-
вени компании в сферата на
телекомуникациите и минна-
та промишленост. Има дяло-
ве в португалски предприя-
тия, включително занимава-
щи се с банкова дейност.

Изабел душ Сантуш твър-
ди, че обвиненията са фал-
шиви и се повдигат по поли-
тически причини. Анголски-
те власти уверяват, че пола-
гат всички усилия за връща-
нето й в страната. ç

колеги е много важно
днес да бъдем в Израел.
Виждаме вашите усилия,
усилията на цялото
израелско ръководство
за запазване на паметта
за трагичните събития от
Втората световна война",
допълни руският прези-
дент.

Дълбоко сме развълну-
вани, че отбелязваме 75-
годишнината от освобож-
даването на "Аушвиц". На
международната сцена
съществува общо разби-
ране, че е недопустимо да
има прояви на антисеми-
тизъм, на ксенофобия и
фашизъм, заяви Реувен
Ривлин.  "Важно е заедно
да се борим с антисеми-
тизма. Тази война не
може да се води, без
Русия да взима в нея
активно участие", отбеляза
израелският президент.

Израелският външен
министър Израел Кац,
посрещайки Путин на

летище "Давид Бен Гури-
он", отбеляза героизма
на народите на Съветс-
кия съюз през Втората
световна война и подчер-
та ключовата роля на
Съветската армия за
победата над нацистка
Германия и освобождава-
нето на затворниците от
концлагерите.

Руският президент и
израелският премиер
Бенямин Нетаняху откри-

Придошлата река Оняр заля квартали в каталунския град Жирона в Испания. От неделя  буря с проливни
валежи от сняг и дъжд, градушки и силен вятър засегна предимно източните райони на Испания. Най-малко
10 души са загинали от неделя насам. Още четирима са обявени за безследно изчезнали. Затворени бяха
ред магистрали и пристанища, училища отмениха учебните занятия, спасители евакуираха местни жители.

Това беше една от най-силните бури в Испания през последните години.

ха вчера в центъра на
Ерусалим паметник "Свещ
на паметта", посветен на
героичния подвиг на
защитниците и жителите
на Ленинград по време
на блокадата през Втора-
та световна война. Памет-
никът е издигнат в парк
"Сакер", недалече от
сградата на министерст-
вото на външните работи
на Израел, Върховния съд
и Кнесета. ç
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Броят на заразените с
новия коронавирус в
Китай е нараснал на 617
души към 14.00 ч. местно
време в четвъртък (08.00
вчера българско време).
Това съобщават китайските
регионални комисии по
въпросите на хигиената и
здравеопазването, преда-
де ТАСС.

Най-много хора са се
разболели в провинция
Хубей - 444 души. Там са
регистрирани и всички
смъртни случаи досега -
общо 17. Следват по брой
на заболелите провинция
Гуандун (32), Чжъцзян (27),
Шанхай (16 потвърдени
случая и 22 предполагаеми)
и Пекин с 14 заразени.
Заразени с пневмонията от
нов тип са открити вече
почти във всички региони
на Китай с изключение на
Синцзян-Уйгурския и
Тибетския автономен район
и провинция Цинхай.

Китайските власти
въведоха от сутринта на 23

Ñâåòîâíàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ
çàñåãà íÿìà äà îáÿâÿâà èçâúíðåäíî
ïîëîæåíèå çàðàäè áîëåñòòà

Пожарникарите продължават битката с огъня в  Нов Южен Уелс, Австралия

Самолет за гасене на по-
жари се разби в планинс-
ка местност в австралийс-
кия щат Нов Южен Уелс. За-
гинали са тримата членове
на екипажа, съобщиха АФП
и Ройтерс, като се позова-
ха на местните власти.

Връзката със самолета
С-130 Херкулес, който учас-
твал в гасенето на горски-
те пожари в района, била
изгубена вчера малко след
14.00 часа местно време
(03.00 по Гринуич). Жертви-
те са американци, част от
специализираните пожар-
никарски екипи, изпратени

Ñàìîëåò çà ãàñåíå íà ïîæàðè
ñå ðàçáè â Àâñòðàëèÿ

от други държави да помог-
нат на Австралия в борбата
с огъня. Самолетът е бил
собственост на канадска
компания.

По-рано вчера бушуващи-
те в района на столицата
Канбера горски пожари при-
нудиха властите да затворят
международното летище, за
да запазят пистите му само
за самолетите за гасене на
пламъците. Всички полети за
и от Канбера бяха прекъс-
нати към обед местно вре-
ме, но терминалът не е ева-
куиран, посочи говорител на
летището. ç

От вчера в 11-милионния китайски град  Ухан е спряно движението на влаковете и самолетите, за да се ограничи
от разпространението на заразата. Рисковете за разпространение на новия коронавирус нарастват със започна-

лите масови пътувания на китайците по повод Лунната нова година, която се отбелязва на 25 януари.

Çàðàçåíèòå ñ íîâèÿ êîðîíàâèðóñ
â Êèòàé âå÷å ñà íàä 600

Снимки Пресфото БТА

Äúðæàâíàòà äóìà îäîáðè ïîïðàâêè â êîíñòèòóöèÿòà
Руските депутати одоб-

риха вчера единодушно,
след по-малко от два часа
дебати, целия пакет поправ-
ки в конституцията, огласе-
ни от президента Владимир
Путин три дни преди това.

Проектът е одобрен на
първо четене. Той разширя-
ва пълномощията на парла-
мента и на Конституцион-
ния съд, ограничава броя на
президентските мандати,
въвежда приоритет на ос-
новния закон над междуна-
родните споразумения,
сключени от Москва, и за-
силва социалните ангажи-
менти на руската държава,

Протестиращи срещу правителството иракчани блокираха централно
кръстовище в столицата Багдад. Същевременно иракският президент
Бархам Салих се срещна  в сряда в Давос с американския президент
Доналд Тръмп. Двамата президенти са обсъдили въпроса с намалява-

нето на чуждестранното военно присъствие в Ирак. Вашингтон
отклони по-рано този месец искането на Багдад за изтегляне на

американските сили от страната.

предаде ТАСС. Второто че-
тене може да се състои още
в средата на февруари.

Руският президент Вла-
димир Путин счита за неу-
местно да експериментира
с формата на управление в
Русия и с прехода от пре-
зидентска към парламен-
тарна република. Той заяви
това в сряда на среща с
представители на обществе-
ността в региона на Липецк,
предаде Епицентър. Дър-
жавният глава отбеляза, че
парламентарните републи-
ки са разпространени в
света, особено в Европа, но
има и други примери. "Въз-

можно ли е това да се при-
ложи при нас? Теоретично
е възможно. Целесъобраз-
но ли е или не? Всеки има
собствено мнение по този
въпрос. Аз мисля, че не", ка-
за Путин. "По-добре да не
експериментираме", добави
той, отбелязвайки, че пар-
ламентарната форма на уп-
равление в някои случаи
днес "се проваля". Според
Путин за Русия с нейната
огромна територия, с мно-
го вероизповедания, с го-
лям брой нации, народи и
народности "все още е нуж-
на силна президентска
власт". ç

януари временна забрана
за жителите на 11-милион-
ния град Ухан да напускат
града заради пневмонията,
която се причинява от
новия тип коронавирус.
Както съобщи китайската
телевизия, от 10 часа
сутринта местно време на
23 януари временно, до
второ нареждане, спира
работата на обществения
транспорт в Ухан, на
летището и железопътните
гари. Ройтерс съобщава,
също цитирайки телевизия-
та, че жителите на града,
откъдето тръгна разпрост-
ранението на вируса, са
посъветвани да не го
напускат освен при извън-
редни ситуации.

Световната здравна
организация (СЗО) заяви,
че засега няма да обявява
международно извънредно
положение в сферата на
общественото здраве
заради появилия се в
Китай нов коронавирус.
Експерти от СЗО посочи-

ха, че на този етап не
виждат причина за подоб-
на декларация, но все пак
смятат за необходимо да
продължат дискусиите по
проблема в Женева.

Китайските власти
информираха на 31 декемв-
ри СЗО за появата на
неизвестна досега пневмо-

ния в централния град Ухан
с население 11 млн. души.
На 7 януари китайски
специалисти установиха
причинителя на болестта -
коронавирус 2019-nCoV.
Лекари посочват, че харак-
терни симптоми за корона-
вируса са хрема, кашлица,
болки в гърлото и стягане в

гърдите. Възможни са
също главоболие и треска,
която може да продължи
няколко дни. Рискови групи
са лица с отслабена имун-
на система, деца и възрас-
тни хора. При тях се
наблюдават симптоми,
подобни на тези при
пневмония и бронхит. ç



ÑÏÎÐÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß21 24.01.2020

íà îëèìïèéñêàòà õàðòà
Èíäèàíà Âàñèëåâ âëåçå â
èñòîðèÿòà íà Âèñøàòà ëèãà

Футболистът с българс-
ки корени Индиана Васи-
лев стана вторият най-
млад американец, който
играе във Висшата лига на
Англия. В събота 18-годиш-
ният полузащитник влезе
като резерва за Астън
Вила при равенството 1:1
с Брайтън от 23-тия кръг
на английското първенст-
во. Така на 18 години, 11
месеца и 2 дни той стана
вторият най-млад америка-
нец, играещ във Висшата
лига, след Джонатан
Спектър, който беше на 18
години, 5 месеца и 27 дни,
когато изигра първия си
мач за Манчестър Юнай-
тед срещу Блекбърн на 28
август 2004 година.

Индиана Василев е
роден в САЩ и има мачове
за юношеските гарнитури
на Щатите. Той е син на
бившия футболист на
Сливен Денчо Василев и
внук на легендата на
"войводите" Иван Василев.
Халфът направи своя
дебют за представителния
тим на Астън Вила на 4
януари срещу Фулъм в мач
за Купата на Футболната
асоциация. Василев преми-
на в Астън Вила през 2018

Манчестър
Юнайтед
кръгла нула
на "Олд
Трафорд"

Индиана Василев вече има два мача във Висшата лига

Рускинята Алексан-
дра Горячкина постиг-
на победа с белите
фигури в последната
12-а партия от мача за
световната титла по
шахмат при жените и
с това изравни на 6:6
общия резултат от
двубоя с настоящата
носителка на корона-
та Цзю Вънцзюн от
Китай. 21-годишната
Горячкина изоставаше
с 5:6 точки преди вче-
рашната партия и се
нуждаеше от задължи-
телна победа, за да
запази шансове за
първа титла при же-
ните. Рускинята успя
да постигне този ус-
пех на 60-ия ход и та-
ка се стигна до тайб-
рек по ускорен шах и
блиц , който ще се
проведе днес и ще оп-
редели новата светов-
на шампионка.

Горячкина се опи-
та да бъде максимал-
но агресивна още от
началото на партията,
но придоби предимс-
тво чак след 27-ия
ход. Това доведе до
серия от неточни хо-
дове на световната
шампионка Вънцзюн и
тя нямаше никаква
контраигра, с която да
спре атаката на съ-
перничката си.

Мачът за световна-
та титла по шахмат
при жените се про-
вежда в Шанхай и
Владивосток, а наг-
радният му фонд е 500
000 долара. ç

Ñúäáàòà íà
ñâåòîâíàòà
òèòëà ñå
ðåøàâà äíåñ

Тазгодишният Australian
Open със сигурност ще бъ-
де запомнен с природни-
те бедствия, които не са-
мо предхождаха събитие-
то, но и продължиха по
време на турнира. Освен
с мръсния въздух, органи-
заторите завариха корто-
вете в Мелбърн вчера сут-
ринта и с променен цвят,
след като игрища на отк-
рито бяха залети от дъжд
и кал. Случилото се нало-
жи редуциране на програ-
мата, така че да се играят
само на трите закрити кор-
та в комплекса.

Освен почистването на
кафявите кортове, органи-
заторите на първия турнир
от Големия шлем може да
имат нови проблеми с ка-
чеството на въздуха, защо-
то се очаква той да дос-
тигне опасни нива на за-
мърсяване отново.

В същото време поста-
веният под №4 Даниил
Медведев се класира за
третия кръг. Финалистът от

Äúæä è êàë çàëÿõà êîðòîâåòå â Ìåëáúðí

Кортовете в Мелбърн бяха залети от кална вода

година, а във вторник
отново се появи в игра -
при победата за първенст-
во с 2:1 срещу Уотфорд.

В същото време Ман-
честър Юнайтед загуби на
своя стадион с 0:2 от
Бърнли в мач от 24-тия
кръг на Висшата лига.
"Червените дяволи" не
показаха почти нищо, а
гостите си тръгнаха с
трите точки благодарение
на головете на Крис Ууд и
Джей Родригес.

В първата половина на
полувремето двата тима
действаха по-предпазливо,
като домакините задържа-
ха повече топката, но не
успяваха да създадат
положения. В 24-тата
минута защитата на Юнай-

тед не действа особено
добре при едно центрира-
не от фаул в пеналта и
позволи на Ууд да стреля
с глава отблизо, но покрай
вратата. Марсиал пропус-
на страхотна възможност
при 0:0, след като получи
извеждащ пас, но не
обработи добре топката.
Бърнли пък издебна своя
шанс и в 39-ата минута
откри резултата. Бен Мий
свали с глава към Крис
Ууд, който от движение
прати топката във вратата
за 0:1.

В 56-ата минута гостите
удвоиха преднината си.
Ууд и Родригес размениха
подавания на ъгъла на
наказателното поле, след
което англичанинът изст-

реля истински снаряд и
заби кълбото в сглобката
на вратата за 0:2.

Домакините опитаха
натиск, но Грийнууд и
Марсиал не бяха точни. В
добавеното време на
срещата Люк Шоу вкара с
глава топката във вратата
на Бърнли, но попадението
бе отменено заради нару-
шение в атака, а с това се
изпариха и шансовете на
Юнайтед за нещо повече.

Победителите от Бърнли
събраха 30 точки и са на
13-о място в класирането.
Отборът на Оле Гунар
Солскяер е с 34 и е на
петата позиция.

Други резултати: Тотнъм
- Норич 2:1 и Лестър - Уест
Хям 4:1. ç

US Open срази със 7:5, 6:1,
6:3 испанския квалификант
Педро Мартинес за 2 ча-
са и 9 минути. Руският те-
нисист заби 19 аса и до-
пусна само 2 двойни греш-
ки в двубоя, а за място на
1/8-финалите ще спори с
представителя на домаки-
ните Алексей Попирин,
който се справи в три се-
та с друг испанец - Хауме
Мунар. Попирин спечели с
6:2, 7:6 (5), 6:2.

Напред продължава и
поставеният под №5 Доми-
ник Тийм, но австриецът
трябваше да се потруди
доста повече от Медведев.
Тийм надви участващия с
"уайлд кард" австралиец
Алекс Болт - 6:2, 5:7, 6:7
(5), 6:1, 6:2. Той спечели с
лекота първия сет с 6:2, но
подкрепян от публиката,
австралийският левичар,
който преди време работи
в сферата на строителст-
вото, успя да обърне ре-
зултата след 7:5, 7:6 (5).
Тийм запази самооблада-

ние и показа класа в пос-
ледните два сета, които
спечели с 6:1, 6:2. В след-
ващата фаза австриецът
ще се изправи срещу юж-
ноафриканеца Кевин Ан-
дерсън или №29 в схемата
Тейлър Фриц (САЩ).

Седмият в схемата Алек-
сандър Зверев също про-
дължава напред след по-
беда над Егор Герасимов
(Беларус) със 7:6 (5), 6:4,
7:5. Германецът взе отно-
сително трудно първия сет,
а в третия сервираше за
победата при 5:3, но до-
пусна пробив. В крайна
сметка той затвори мача
в три сета след 7:5.

Поставеният под №17 Ан-
дрей Рубльов се поздрави
с 14-а поредна победа и 10-
а от началото на годината.
Рубльов отнесе с 6:2, 6:3, 7:6
(5) японеца Юичи Сугита.
№10 в схемата Гаел Монфис
(Франция) пък загуби пър-
вия сет срещу 40-годишния
хърватски ветеран Иво Кар-
лович, но все пак го пречу-

пи с 4:6, 7:6 (8), 6:4, 7:5, а
следващият му противник е
латвийският квалификант
Ернестс Гулбис. Той надиг-
ра словенеца Аляж Бедене
със 7:5, 6:3, 6:2.

Втория кръг преодоля и
американецът Джон Иснър
(№19). Той се разправи с
чилийския квалификант
Алехандро Табило с 6:4,
6:3, 6:3. ç
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00.00 „Студио Икономика“ (п)
01.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
03.00 „Общество и култура“  (п)
04.00 „Шевица“ (п)
05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ - сериал (п)
06.30 Документален филм
07.00 „Безценната перла“ – сериал п)
07.50 Музикален антракт
08.00 „Лява политика“ (п)
09.00 „Студио Икономика“ (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 „Сянката на Елена“  - сериал
12.05 „Холивудски знаменитости“
12.30 „Местно време“
12.45 ТВ пазар
13.00 „Безценната перла“- сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с водещ  Елена

Пенчукова /І част/
15.30 Новини
15.45 „Следобед с БСТВ“ /ІІ част/
16.15 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Злато“ (2013 г.),

Германия режисьор Томас Арслан, в
ролите Нина Кос, Марко Мандич, Уве
Бьом, Ларс Рудолф и др. (п)

18.05 „Холивудски знаменитости“
18.30 Новини – централна емисия
19.15 „Местно време“
19.30 „Актуално от деня“
20.00 „Дискусионен клуб“ с  Велизар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: „Завръщане“ (2003

г.), Русия режисьор Андрей Звягин-
цев, в ролите Владимир Гарин, Иван
Добронравов, Константин Лавронен-
ко и др.  Животът на двама братя се
променя коренно от внезапното поя-
вяване на баща им, когото помнят
само от една снимка от преди десет
години…

22.45 Новини (п)
23.30 „Актуално от деня“

ÁÍÒ 1

05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни - предаване за здраво-

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Тайните на войната - документална

поредица /11 епизод/
13.30 Червено - документален филм /Бъл-

гария, 2005 г./, режисьор Бойко
Боянов

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за хора с

увреден слух
15.15 Разследването на Мун - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Завръщане в Брайдсхед - тв филм

/6 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Наказателен отряд - игрален филм

/САЩ, 2013 г./, режисьор Киони Уак-
сман, в ролите: Стивън Сегал, Винг
Реймс, Брен Фостър, Джени Гейбриал,
Дани Трехо, Сара Миник (14)

01.10 Култура.БГ /п/

02.10 100% будни предаване /п/
03.10 Завръщане в Брайдсхед - тв филм

/6 епизод/п/
04.05 Дойче веле: Шифт
04.20 Още от деня /п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 4
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Ягодова любов" - сериал,

еп. 34
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 57
16.00 "Спасители в планината" - сериал,

с. 4, еп. 7
17.00 bTV Новините
17.20 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп. 55
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 12
21.30 Премиера: "Вътрешен човек" - сери-

ал, еп. 73
22.30 "Медичите" - сериал, с. 3, еп. 8

(последен)
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 13
01.00 "Смелите" - сериал, еп. 7
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.10 "Бригада Нов дом" /п./ - социален

проект
04.50 "Втори шанс" - сериал, еп. 36

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 15
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 20 - 23

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 23

09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 15
10.00 "Стрелата" - сериал, еп. 3
11.00 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 8
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 7
13.00 "Ден на подбора" - драма, спортен

(САЩ, 2014), режисьор Айвън Райт-
ман, в ролите: Кевин Костнър, Чадуик
Боузман, Дженифър Гарнър, Франк
Лангела, Чи Макбрайд, Розана Аркет,
Сам Елиът, Елън Бърстин и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 24 (последен)

16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 16
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 8
18.00 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 9
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, еп. 4
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Наркос: Мек-

сико" - сериал, еп. 7
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Кралят на скорпионите

3: Изкуплението" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, 2012), режи-
сьор Рул Рейне, в ролите: Дейв Ба-
тиста, Бостин Кристофър, Стефан Лам-
бер, Селина Ло, Рон Пърлман, Били
Зейн, Виктор Уебстър и др.

00.15 "Наркос: Мексико" - сериал, еп. 7
01.15 "Животинско царство" - сериал, с. 3,

еп. 3
02.15 "Стрелата" - сериал, еп. 4
03.15 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 8
04.15 "Монк" - сериал, с. 2, еп. 9

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 5

еп. 3, 4
07.00 "Супермаркет" /п./ - сериал

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Преспав" /п./ - сериал
10.00 "Пол" - комедия, приключенски, фан-

тастика (САЩ, Великобритания, 2011),
режисьор Грег Мотола, в ролите:
Саймън Пег, Ник Фрост, Сет Роугън,
Джефри Тамбър, Дейвид Кекнър, Дже-
си Племънс, Джейсън Бейтман, Си-
горни Уивър и др.

12.00 "По-добре късно, отколкото никога"
/п./ - сериал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп. 30
18.00 "По-добре късно, отколкото никога" -

сериал, еп. 6
19.00 "Супермаркет" - сериал, с. 2, еп. 16,

17
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп. 8
22.00 "Кухня" - сериал, еп. 7, 8
23.00 "Изгубеняци" - сериал, с. 2, еп. 9, 10
00.00 "Пол" /п./ - комедия, приключенски,

фантастика (САЩ, Великобритания,
2011)

02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "По-добре късно, отколкото никога"

/п./ - сериал
04.00 "Супермаркет" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, еп. 3, 4
09.00 "Обратна тяга" - екшън, трилър (САЩ,

1991), в ролите: Кърт Ръсел, Уилям
Болдуин, Робърт Де Ниро, Доналд
Съдърланд, Дженифър Джейсън Лий,
Скот Глен, Ребека Де Морни, Клинт
Хауърд и др.

11.45 Телепазар
12.00 "Фамилията" - сериал, еп. 5, 6
14.00 Телепазар
14.15 "Дървото на живота" - фентъзи, дра-

ма (САЩ, 2011), в ролите: Брад Пит,
Шон Пен, Джесика Частейн, Хънтър
Маккракън, Тай Шеридан, Фиона Шоу

17.00 Телепазар
17.15 "Титаник" - драма, романтичен ( САЩ,

1997), в ролите: Били Зейн, Леонар-
до ДиКаприо, Кейт Уинслет, Дейвид
Уорнър, Кати Бейтс и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Месец на Оскарите: "Аз, роботът" -

фантастика, екшън, мистъри (САЩ,
Германия, 2004), в ролите: Уил Смит,
Бриджит Мойнахан, Брус Грийнуд,
Джеймс Кромуел, Алън Тудик, Шая
ЛаБаф и др.

23.15 "Вълкът от Уолстрийт" - биографи-
чен, криминален, трилър (САЩ,
2013), режисьор Мартин Скорсезе,
в ролите: Леонардо ДиКаприо, Роб
Райнър, Джона Хил, Джон Бърнтол,
Кайл Чандлър, Джон Фавро, Жан
Дюжарден, Матю Макконъхи, Шей
Уигъм, Марго Роби, Итън Суплий и
др. [16+]

02.45 "Реката на тайните" - криминален,
мистъри, драма (САЩ, Австралия,

2003), в ролите: Шон Пен, Тим Ро-
бинс, Kевин Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хардън, Лора Лини,
Кевин Чапман, Еми Росъм и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

на NOVA, нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 2
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 7
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 6
00.30 "Нощна смяна" - сериал, сезон 4
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

07.00 "Веригите на любовта" - романтична
комедия с уч. на Шенае Гримс, Тай-
лър Хайнс, Локлин Мънро, Емили
Тенънт и др.

09.00 "Любителката на мистерии: От пръв
поглед" - мистерии с уч. на Кели
Мартин, Катрин Харолд, Кейси Сан-
дър, Кларънс Уилямс III и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 8
12.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4
13.00 "Тя" - романтична драма с уч. на

Хоакин Финикс, Ейми Адамс, Крис
Прат, Руни Мара и др. /п/

15.30 "Черното тефтерче на бавачките" (пре-
миера) - драма с уч. на Спенсър Лок,
Стефани Брас, Пери Рийвс, Раян
Макпартлин и др.

17.30 "Железният човек" - екшън-фантастика
с уч. на Робърт Дауни Младши, Гуинет
Полтроу, Джеф Бриджис, Терънс Хау-
ърд, Лесли Биб, Шон Тоуб /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

21.00 "Урагана" - драма с уч. на Дензъл
Уошингтън, Дебора Кара Ънгър, Лив
Шрайбър, Викелъс Шанън, Джон Ха-
на, Дан Хедая и др.

00.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5 /п/

01.00 "Войната е опиат" - трилър с уч. на
Джеръми Ренър, Антъни Маки, Брайън
Джерати, Гай Пиърс, Ралф Файнс,
Дейвид Морз, Еванджелин Лили, Крис-
тиан Камарко и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 24 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.

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 15

ВОДОРАВНО: "Камерата". Арили. Топузаков (Елин).
Нал. Корем. Линотипи. Релеф. "Нани-на". Фотинов
(Константин). Рек (Оливер). Ви. Кони (Анатолий). АРО.
Опит. Не. Агорида. Аца. РА. Екатерина. Риби. Ано (Жан
Жак). Едо. Тарар. "На терен". Мелинит. Талари. АНА-
НОВА. Имел. "Реката". "Ена". Ати (Бартоломео). Ноти.
Аламо (Франк). Ин. Сава. Инес. Лак. Саривон. Кене-
вир. Вализа. Таван. "Караман". "Канарите". Арара.

ОТВЕСНО: "Като рокерите". Енарета. "Морето". Аба-
лаков (Евгений). Нан. Пепелина. Ирина Таскева. Ру-
мениге (Карл-Хайнц). Анати. Авар (Ищван). ЛАЗ. Фо
(Дарио). Окарина. "Ирини". Тал (Михаил). Варан. "То".
Анир. Такин. "Ритон". Велев (Емил). Ке (Матико). "О'на-
роде". Атанасова (Сидония). Павоне (Рита). АРЕТА.
"Ам". Нара. ТИКО. "Иде ли". Ол. Лар. Линин. Панора-
ма. Арима (Райдо). Лапавица. "Еретик". Зар. Кили (Жан
Клод). ИТА. Анилин. Мана.

Днес отново
ще бъде слънче-
во и без валежи.
Температурите
ще са в диапа-
зона минус 3 до
плюс 10 градуса.

 В събота и
неделя времето
ще бъде ясно, като през втория ден облачността ще е
променлива. Валежи от дъжд и от сняг не се очакват.
Температурите ще бъдат минимални 0 и максимални
12 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Аз, роботът" - фантастика, екшън,
мистъри, в ролите: Уил Смит, Бриджит Мойнахан, Брус
Грийнуд, Джеймс Кромуел, Алън Тудик, Шая ЛаБаф и др.
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Собственикът на шам-
пиона Лудогорец Кирил
Домусчиев гостува в БНТ,
където коментира предс-
тоящите мачове в Лига
Европа с Интер, назначе-
нието на новия треньор
Павел Върба, както и
горещата тема с прези-
дентския пост на БФС.
"Нямам фаворит за пре-
зидент на БФС. Не съм
мислил по тази тема. Аз
съм радетел за ВАР, за
да не изостанем от други-
те страни в Европа.
Иначе, ако българският
футбол няма нужда и
УЕФА не ни кара да
имаме тази система,
добре, но аз съм на
мнение, че това е бъде-
щето", заяви Домусчиев.

"Павел Върба е дока-
зан треньор. Взели сме
го, за да ни помогне да
продължим нашето разви-
тие. Да допринесе с
нещо, което ние сме
пропуснали и може да се
подобри. Надявам се, че
ще се получи. Дано
успеем да играем като
равен с равен срещу
италианския гранд Интер.
През последните години
сме мерили сили и с
други силни отбори като
Реал (Мадрид), Лацио и
Ливърпул и сме имали
успехи", завърши Домус-
чиев.

Треньорът на Лудого-
рец Павел Върба призна,
че не е притеснен от
загубата с 0:2 от Пяст
(Гливице). Чешкият специ-
алист акцентира, че иска
да види физическото
състояние на всичките
налични футболисти.

Аз съм радетел за ВАР, за да не
изостанем от другите страни в Европа,
обяви собственикът на Лудогорец

Ëîêîìîòèâ  (Ïä) íàäâè Êàéñàð íà Ñòîé÷î
Ìëàäåíîâ

Берое официално
подписа с пето ново
попълнение. Своя договор с
клуба парафира Теди Мезаг.
Защитникът пристигна в лагера
на тима в Турция и взе участие
в първите две контроли на
"зелено-белите" в Белек -
спечелени с 2:1 над Ботошани
и с 1:0 над Сепси. Теди Мезаг е
на 29 г. Роден в Марсилия.
Играе като централен защитник.
За последно е бил в израелс-
кия Апоел (Раана). Преди това е
носил екипите на Динамо
(Букурещ), Мускрон, Лейтън
Ориент и Монпелие.

Станимира Петрова
прекрати участието си
в турнира за купа "Странджа".
Световната и двукратна
европейска шампионка в бокса
победи убедителното латвийката
Аманде Миларе, но след това
обяви, че заради заболяване се
оттегля от състезанието.

Монтана разби Цървена
звезда като гост
с 93:59 в мач от 14-ия кръг на
женската Адриатическа лига по
баскетбол. Най-полезна за
успеха на българския тим бе
Тина Требец с 21 точки. С
победата Монтана оглави
класирането в Адриатическата
лига с 26 точки.

Реал (Мадрид)
се класира за
1/8-финалите
за Купата на краля, след като
победи с 3:1 като гост Унионис-
тас (Саламанка).  Зидан заложи
на доста от титулярите си, като
атаката се водеше от триото
Гарет Бейл, Карим Бензема и
Винисиус Жуниор.

Шампионът на Италия
Ювентус достигна до
полуфиналите на турнира за
Купата Италия, след като
надделя с 3:1 над Рома на своя
стадион.  "Старата госпожа"
отказа своя съперник от борба
само в рамките на 20 минути.
Кристиано Роналдо, Родриго
Бентанкур и Леонардо Бонучи
забиха трите попадения през
първата част, а вратарят Буфон
си вкара автогол през второто
полувреме. Ювентус чака своя
съперник от битката между
Милан и Торино.

:

Íàêðàòêî

Локомотив (Пловдив)
постигна победа в пър-
вата си контрола на ла-
гера в Турция. Носите-
лят на Купата на Бълга-
рия се наложи с 1:0 над
Кайсар. Както е извест-
но, воденият от Стойчо
Младенов тим спечели

Легендите на ЦСКА и Левски  - Стойчо Младенов (вляво) и Георги Иванов, се снимаха
заедно на лагера в Турция. Там воденият от българския треньор Кайсар игра контрола с

Локомотив (Пд), където спортен директор е Гонзо.

Бившият президент
на УЕФА Мишел Пла-
тини се завърна в уп-
равлението на футбо-
ла. 64-годишният фран-
цузин стана съветник
на президента на Меж-
дународната федера-
ция на асоциациите на
професионалните фут-

Ìèøåë Ïëàòèíè ñå çàâúðíà âúâ ôóòáîëà

Бразилският десен бек Сисиньо ще продължи да носи екипа на
Лудогорец. Това стана ясно от публикация в социалните мрежи,
разпространена от неговия мениджър Джери Перейра и агенцията
Elenko Sports. 31-годишният бранител се е обвързал с шампионите
до лятото на 2022 г. Настоящият договор на Сисиньо беше до
края на настоящия сезон. Към него не липсваше интерес дори от
родината му, но той явно е предпочел да остане в Разград.
Сисиньо е част от Лудогорец от лятото на 2015 г., когато беше
привлечен от Сантос срещу 750 000 евро. Той има общо 141 мача
и един гол за "орлите" във всички турнири. ç

Ñèñèíüî îñòàâà â Ðàçãðàä
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"Даваме шанс на всички
футболисти и просто
понякога резултатите не
се получават така, както
трябва. Просто за момен-
та това е тяхното ниво",
започна Върба пред
Диема Спорт.

"Първият ни лагер е
насочен за кондиционна-
та подготовка. Трябва да
призная, че полският
съперник бе по-добър от
нас през първото полув-
реме, но втората част ние
бяхме по-добри. Те вкара-
ха два гола в началото,
докато ние после не
успяхме. Сега разполага-
ме с 24 полеви футболис-
ти, но полека тази група
ще се стесни и ще оста-
нат около 20 души. В
крайна сметка контролни-
те мачове показват
накъде ще тръгнем и ще
избистрим основния
състав. Каули го използ-
вахме на две различни
позиции. Беше очевидно,
че зад нападателя му е
по-приятно, харесва му
повече", продължи тре-
ньорът на Лудогорец.

"По никакъв начин не
съм притеснен от резул-
тата в контролата. Исках
да видя това, което
гледах през есента при
отбора и да видя на живо
как действат играчите.
През втория лагер ще
избистрим нещата и
може би някои момчета
няма да получават толко-
ва шансове. Работим
здраво за физическото
състояние. Ще преценим
с щаба как да оформи
титулярния състав", за-
върши Павел Върба. ç

купата на Казахстан.
Намиращият се на

проби Лукас Салинас
вкара единствения гол
в 48-ата минута. С про-
пуски за Локомотив се
отличиха Момчил Цве-
танов, Анте Аралица,
Парвизджон Умарбаев,
Кенан Муслимович,
Бирсент Карагерен и

Дейвид Малембана.
Именно това и добрите
изяви на вратаря Гри-
горенко оказаха влия-
ние за минималната по-
беда на "смърфовете".

Новото българско по-
пълнение на Кайсар
Алекс Колев не взе
участие за тима на
Стойчо Младенов. ç

болисти (FIFPro) Фи-
лип Пиат.

Трикратният носи-
тел на "Златната топ-
ка" беше отстранен от
футбола за период от
осем години заради
корупция и нерегла-
ментирано получаване
на два милиона швей-

царски франка за кон-
султации на бившия
президент на ФИФА
Сеп Блатер. Дисквали-
фикацията на Платини
впоследствие беше на-
малена на четири го-
дини и наказанието му
изтече на 8 октомври
2019 г. ç
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