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ПРИЛОЖЕНИЕ В ТЕЦ "Бобов дол" се гори боклук, смесен с въглища, заяви на брифинг
главният прокурор Иван Гешев. Той бе на проверка в топлоцентралата.
Пред медиите заедно с него застана и министърът на екологията Емил
Димитров. На площадките се складират отпадъци, които не отговарят на
РДФ гориво, каза Гешев. Поехме ангажимент, ако трябва, всеки ден, по
няколко пъти на вечер, да се прави проверка какво се гори в ТЕЦ-овете,
продължи обвинител №1.  ç

Ãåøåâ: Ùå èìà
ïîñòîÿííè

ïðîâåðêè êàêâî ñå
ãîðè â ÒÅÖ-îâåòå
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Ï
осяга се през последните седмици на февруари
безскрупулно на банки, на обменни бюра, на бинго
зали, на магазини за хранителни стоки, на без-
защитни старици. Нехранимайковците нямат спир-
ка, а сумите се трупат - тук десет хиляди, там

Ïîñÿãà ñå íà õîðàòà,
ïîñÿãà ñå íà äúðæàâàòà„Ñèñòåìàòà

íè óáèâà“
ца с увреждания министър
Деница Сачева води про-
паганда и злепоставя пос-
тигнатото по най-справед-
ливия, най-тежко отвоюва-
ния закон. Нели Димитро-
ва от "Системата ни уби-
ва" обясни, че се органи-
зира и национален протест,
който е насрочен за месец
март. Майките се срещна-
ха с парламентарните пар-

отново на протест
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Ãåîðãè Êàáàêîâ
ùå ðúêîâîäè
âå÷íîòî äåðáè
Съдийската комисия към
БФС обяви нарядите за
първия пролетен кръг на
efbet Лига. Вечното дер-
би между Левски и ЦСКА
бе поверено на Георги
Кабаков, а помощници
ще му бъдат Мартин
Маргаритов и Диян Въл-
ков. Двубоят е в събота
от 14,45 часа на Наци-
оналния стадион "Васил
Левски". Шампионатът се
подновява днес от 17
часа със срещата Цар-
ско село - Бистрица -
главен съдия е Драго-
мир Драганов.  Пловдив-
ското дерби между Бо-
тев и Локомотив е в не-
деля от 14,30 часа и
ще бъде ръководено от
Никола Попов.  ç

ÅÑ: 99 íà ñòî îò
íîñèòåëèòå íà
âèðóñà ñà â Êèòàé
Досега 99 на сто от но-
сителите на новия вирус
се намират в Китай, съ-
общи вчера еврокомиса-
рят по здравеопазване-
то Стела Кириакидис
след среща на здравни-
те министри от ЕС в
Брюксел. По нейните ду-
ми засега проверките по-
казват, че в ЕС има дос-
татъчно средства в скла-
довете и в мрежата за
снабдяване със здравни
материали. Европейските
държави са в състояние
да се справят, взели са
всички необходими мер-
ки, добави тя. Кириаки-
дис призова готовността
за реакция да остане по-
вишена в лабораториите
и по отношение на оси-
гуряването на средства
за засичане и за пред-
пазване от вируса.

айките на деца с уврежда-
ния от движението "Систе-
мата ни убива" поискаха ос-
тавката на министър Дени-
ца Сачева. Това каза по вре-
ме на брифинг в Народно-
то събрание Вера Иванова
от "Системата ни убива",
предаде репортер на аген-
ция "Фокус". Според нея в
момента срещу живота на
децата и на майките на де-
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тии, а лидерката на БСП
Корнелия Нинова подкре-
пи техния протест и заяви,
че левицата е за запазване
на Закона за личната по-
мощ, а социалната полити-
ка е в пълен хаос, а дей-
ностите не са осигурени фи-
нансово. В отговор на май-
ките министър Сачева зая-
ви, че законът няма да се
ревизира.

малко повече. Дори и три хилядарки се усладиха на
рицарите на бързата печалба с чужди пари. ОБАЧЕ!!!
Част от крадците се оказаха от охранителните органи, а
двама от тях и с ръководни функции - зам.-началник на
РПУ и началник на звено са БОРБАТА С ДЖЕБЧИЙСКИТЕ
КРАЖБИ. В Перник пък човек под полицейски пагон
обра казино. Като обикновен гражданин уважавам дейс-
твията на органите на реда, но думата ми е за точно
тези, престъпили закона, защото тяхното е още по-
отвратително - хора, които познават криминалната обс-
тановка и начините да се застрашават хората, и да
действаш точно против тези знания, е значително по-
отвратително, дори до болка. Какъв човек трябва да
си?! Не може до всеки офис на банка да се сложи
полицай, за да пази потърпевшите и евентуалните жер-
тви, или във всяко село да има повече полиция, за да е
мирно и спокойно. Макар че е особено важно хората по
селата да усетят юмрука и силата на държавата срещу
набезите на грабители и насилници, които посягат на
деца, на пенсионери. Поетата от държавата битка с
битовата престъпност е най-важната за днешния ден и
за бъдещето. Но такава битка трябва да се води с
мотивирани, порядъчни и отдадени на работата и об-
ществото служители на реда. Не МОЖЕ и хора под пагон
и с оръжие да го играят бандити и крадци, както в
горепосочените няколко случая. Добра е бързата реак-
ция на другите в системата на реда и скоростните раз-
крития. Способността на системата да се самоочисти и
да накаже прегрешилите е застраховка за цялото об-
щество. Обаче - проблемът е, че ги има изобщо и се
налага да се прилагат. Тези дни експерт призна, че
качеството на влизащите в системата кадри е ниско, че
именно тези хора приемат за основен своя интерес, а
не този на обществото. Иначе примерите за такива
действия са забележими и в политиката, и на улицата, в
училищата, в болниците, дори вкъщи. Така се посяга на
всичко и на всички и всички трябва да ги пресечем.
Решително и завинаги!

Любомир ЦАНКОВ

MM

"Имам отговор на
въпроса кой стои зад
"Апартаментгейт" -
близкото обкръжение
около премиера. Хора,
които смятаха, че пар-
тията е даденост и мо-
гат спокойно да заемат
позицията ми", обяви
председателят на Евро-
атлантическия център

Öâåòàíîâ: Îáêðúæåíèåòî íà ïðåìèåðà
ñòîè çàä „Àïàðòàìåíòãåéò“ Îêàçà ñå, ÷å íå

ñúì ïîçíàâàë
äîáðå Áîðèñîâ,
çàÿâè â èíòåðâþ
áèâøèÿò ¹ 2
â ÃÅÐÁ

за сигурност Цветан
Цветанов в предаване-
то "Денят с Веселин
Дремджиев" по TV+ и
TV1.

 "Много са тези, ко-
ито успяха да създадат
усещане в премиера, че
съм човек, който търси
съревнование с него -
за лидерството или за

министърпредседателс-
ки пост. Това никога не
е било на дневен ред",
коментира Цветан
Цветанов.

"Във финалната
част на съвместната
ни работа се оказа, че
не съм познавал Бо-
рисов", сподели Цве-
тан Цветанов, който

увери, че е действал по
закон и проверките са
минали.  ç
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София. На летището вчера посрещнаха европейския шампион по борба Едмонд Назарян, спечелил златен медал в категория
до 55 килограма, и Даниел Александров, спечелил сребърен медал в категория до 82 килограма в класическия стил.

Снимка
Пресфото

БТА
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Задържаните висши
столични полицаи отмъкна-
ли печеливш тото фиш от
възрастна жена, обясниха
от прокуратурата на
брифинг вчера. Слизайки
от трамвай, жената устано-
вява, че липсва портфей-
лът й. Вътре имало пари,
документи и тото фиш. В
хода на разследването e
установено, че жената
играела в игрите на спорт-
ния тотализатор. След
проведен тираж тя прове-
рила пуснат от нея фиш и
открила, че печели сумата
от близо 12 000 лв. Посе-
тила тото пункт, за да
получи парите. Обяснено й
било, че сумата e по-
голяма от 10 000 лв. и
затова ще бъде изплатена
от централата на БСТ,
уточнява Факти.бг. След
като установила, че порт-
фейлът й e изчезнал, тя
подала сигнал в полиция-
та. Той бил докладван
лично на шефа на Трето

районно управление, който
го изпратил на свой
колега - началник - cектор
в СДВР. Преписката по
кражбата обаче била
изпратена не по установе-
ния ред, обясни говорите-
лят на главния прокурор
Сийка Милева. От събра-
ните свидетелски показа-
ния категорично e устано-
вено, че заместник-начал-
никът на 3-то РУ e депози-
рал фиша и cобствената
си сметка c цел да получи
печалбата. На 11 февруари
по случая e cезирана
Cофииската районна
прокуратура. Разследване-
то e възложено на следст-
вения отдел. Веднага e
започнала интензивна
работа на следователи,
извършени ca претърсва-
ния на двамата началници,
заяви зам. районният
прокурор Иво Илиев. При
претърсването на кабинета
на шефа на СДВР e откри-
та преписка. Извършени

Çàìåñòíèê-íà÷àëíèêúò íà Òðåòî ÐÏÓ â Cîôèÿ
è øåô íà cåêòîð â ÑÄÂÐ ca ïðèâëå÷åíè êúì
íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò çà âåùíî
óêðèâàòåëñòâî íà ïàðè, êîèòî ca ce îïèòàëè
äà èçòåãëÿò, íî íå ca äîñòèãíàëè äî òÿõ

ca обиски, от шефа на
Трето РУ e иззет телефон.
Направен e и обиск на
личния му автомобил.
След събрани доказателст-
ва делото e докладвано в
СГП, където прокурор ce
запозна c материалите и
откри, че има достатъчно
доказателства, съобщи
още той.

Заместник-началникът
на Трето РПУ в Cофия и
шеф на cектор в СДВР ca
привлечени към наказа-
телна отговорност за
вещно укривателство на
пари, които ca ce опитали
да изтеглят, но не ca
достигнали до тях. Едини-
ят e опитал да изтегли
парите, a другият e пома-
гач. Двете лица ca задър-

жани за 72 часа. Днес ще
ce разглежда мярката им
за неотклонение "Задър-
жане под стража". Дирек-
торът на "Вътрешна
сигурност" обясни, че e
получил сигнал от дирек-
тора на столичната ди-
рекция на вътрешните
работи. Дамата, депози-
рала случая, e възрастна,
c недобро финансово
състояние, която ce
грижи за малко дете,
обясни той. Жената ce e
явила в българския спор-
тен тотализатор и заяви-
ла, че печелившият фиш й
e бил отнет. Дори това не
e попречило на полицая
да ce яви c него и да
поиска печалбата от свое
име.ççççç

Прибраха четирима
крадци, тарашили
наред във видинско
село
Полицейски служители са
разкрили и задържали
четирима извършители на
кражби, информираха от
областната дирекция на
МВР във Видин. Посегателс-
твата са били осъществени
в края на януари и начало-
то на февруари. Първата
кражба е на хранителни
продукти и 20 лв. на
монети от магазин в село
Раковица. Второто посега-
телство е върху електрожен,
метални щанги и пистолет
за горещ въздух от сервиз-
но хале в Кула. А за капак
от фадрома в градчето
наглеците са източили 70
литра нафта. В хода на
проведеното разследване
криминалисти са установили
авторите на деянията -
трима жители на Кула - на
18, 22 и 26 години, и
18-годишен криминално
проявен видинчанин.
Четиримата са задържани за
срок до 24 часа и приведе-
ни в полицейския арест.
Отнетите вещи са били
установени и върнати на
собствениците. Работата на
разследващите по случаите
продължава.
Дебнат за неправилно
паркиране в София
Провежда се акция срещу
неправилното паркиране на
оживени булеварди в
столицата, съобщи Би Ти Ви.
Мерките целят подобряване
на трафика и улесняване
движението на пешеходците.

Само за половин час в
район "Лозенец" са репат-
рирани над 20 автомобила,
а 10 шофьори са получили
фишове. Това е и един от
районите с най-много
постъпили жалби от гражда-
ни срещу безразборно
паркиране. Акцията ще
продължи през целия ден.
По време на проверките ще
бъде извършен контрол по
бул. "Черни връх".

Àðåñòóâàíèòå âèñøè ïîëèöàè îòìúêíàëè
ïå÷åëèâø òîòî ôèø îò âúçðàñòíà æåíà

ов въоръжен грабеж в
София, този път е об-
ран магазин. Маскиран
мъж с пистолет влязъл
в търговския обект за

Íîâ âúîðúæåí îáèð â Ñîôèÿ

обир на банков клон в София.
При обиските полицията е наме-
рила част от парите. Преди ден
бе извършен въоръжен грабеж на
банков клон, а по-късно извър-

шителят беше задържан. С него
бе работено цяла нощ. Имаме
безспорни доказателства. Пред-
стои да докладваме материалите
на прокуратурата. Действията ни
са извършени под техния над-
зор, заяви на брифинг главният
секретар на МВР Ивайло Иванов.
Той заяви, че мотивът на извър-
шителя е финансов. Той е дъл-
жал пари и е решил да си ги
набави по лесен начин. Задър-
жаният е криминално проявен,
но няма нищо общо с другите
обири в столицата, заяви Ива-
нов.

По отношение на другите слу-
чаи, които се случиха в рамките
на седмицата. По случая в Шу-
мен имаме заподозрени, които
са обявени за издирване. По слу-
чая във Враца също имаме запо-

дозрени. За обира на храните-
лен магазин в София имаме на-
соки, обясни Иванов. Директо-
рът на СДВР ст. комисар Георги
Хаджиев пък заяви, че ще прес-
ледва всички престъпници до
край. При мен беше направено
оперативка по разпореждане на
министъра, съобщи главният сек-
ретар на МВР.

Набелязахме краткосрочни
мерки. Засилваме полицейското
присъствие в големите градове,
където има такива банкови офи-
си. Ще бъдат изведени всички та-
кива уязвими мерки и ще бъдат
дадени като приоритетни за об-
ход. В кратки срокове те ще бъ-
дат посетени от регионалните по-
лицаи. Идеята е на всички отго-
ворни институции и е да вземем
мерки, обясни Иванов. ççççç

Í
алкохол и цигари в квартал "Из-
ток" около 23 часа в сряда. Зап-
лашил персонала, взел оборота
и избягал. Полицията го издир-
ва. Не се съобщава колко пари
са били откраднати.

Часове преди това престъп-
ление обир беше извършен и в
банков клон в търговски център
на булевард "Цар Борис III". Кра-
децът успя да задигне 11 хил. лв.
В понеделник също имаше бан-
ков обир - на бул. "Мадрид" в
София, при който нападателят от-
мъкна около 15 хил. лв., при-
помня "Нова телевизия". Вчера
МВР извика на среща охрани-
телните фирми, които пазят фи-
нансовите институции. Междув-
ременно има задържан за един

България може да понесе сан-
кции от европейските институции
в размер от над 500 милиона ев-
ро заради недоброто управление
на отпадъците в страната, пре-
дупреди пред БНР евродепутатът
от ДПС и бивш министър на еко-
логията Искра Михайлова. Тя ко-
ментира случая с откритите на
пристанище Варна тонове итали-
ански боклук.

По думите на Михайлова към
момента страната ни е поставе-
на под наблюдение от Брюксел
и трябва спешно да предприеме
мерки, за да бъдат избегнати
евентуалните последствия.

Áúëãàðèÿ å çàïëàøåíà îò ñòðîãè ñàíêöèè çàðàäè íåäîáðîòî óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå
Санкциите могат да бъдат от

всякакво естество - като се за-
почне от специална проверка за
инвестициите, направени с ев-
ропейски ресурси в управлени-
ето на отпадъци, а те не са мал-
ко. Мине се през спирането на
финансиране на такива дейнос-
ти за управление на отпадъците.
И се стигне до общи механизми
за това, че ние не прилагаме ев-
ропейското законодателство на
територията на България, комен-
тира Михайлова. Вносът на от-
падъци у нас е надхвърлил въз-
можностите на компаниите да
преработват отпадък. Това се слу-

чи и това е в резултат на липса-
та на контрол, допълни евроде-
путатът.

През 2013-2014 г. имахме
проблеми с оползотворяването
на отпадъци и беше повдигната
наказателна процедура от Евро-
комисията за това, че не бяха
затворени нерегламентирани
сметища. В страната все още има
незаконни сметища, припомни
Михайлова.

Необходими са ясни катего-
рични решения кои отпадъци мо-
гат да се използват като сурови-
на в икономиката, смята тя.

България получава подкрепа

от ЕС за управление на отпадъ-
ци по линия на оперативната
програма "Околна среда".

Те са по европейския Кохе-
зионен фонд и европейския Фонд
за регионално развитие частич-
но. Тези пари не са някакви фан-
тастични пари, но са от порядъ-
ка на между 500 и 600 милиона,
до 700 са достигали, може и мал-
ко повече, евро за 7-годишен пе-
риод.

Не са фантастични суми, за-
това се е налагало през години-
те България да предприема на-
ционални действия, изтъкна Ми-
хайлова.çççççИскра Михайлова

:
Íàêðàòêî
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"Проведохме среща с
майките на деца с увреж-
дания, които познавате. Те
дълго водят тежка битка за
своите деца. В резултат на
тази битка парламентът
прие Закона за личната
помощ, но той не може да
функционира пълноценно,
тъй като правителството
не осигури финансиране.
Днес се срещнахме с тях,
обсъдихме трудностите,
които имат, представиха
проблемите, които срещат.
Реално законът не може
да проработи в пълната си
сила, но по-лошото е, че
правителството иска да
отмени този закон и да
адаптира текстове от него
в Закона за социалните
услуги, който също е
отложен с 6 месеца." Това
заяви председателят на
БСП Корнелия Нинова на
брифинг в парламента. Тя
обясни: "Стана абсолютно
ясно, че политиката в
областта на социалните
услуги, подпомагането на
хора с увреждания, лична
помощ е в пълен хаос, а
потърпевши са децата с
увреждания, майките им и
техните близки."

"Ние категорично
настояваме да  не се
отменя  Законът за лична-
та помощ, а да се осигури
финансиране, така че той
да започне да функциони-
ра нормално и майките, и
децата им да почувстват
това. Също така  Законът
за социалните услуги да
се обсъди на една широка

дискусия, да бъдат пока-
нени те и всички заинте-
ресовани страни. Прави-
телството да не променя
отново нещо на тъмно и
да ни го внася в послед-

ÁÑÏ å ïðîòèâ îòìÿíà íà Çàêîíà
çà ëè÷íàòà ïîìîù, çàÿâè
ëèäåðêàòà íà ñîöèàëèñòèòå

:

Събития
” 1779 г. - Джеймс Кук е
убит от туземците на остров
Хаваи.
” 1848 г. - Съгласно
сключения мирен договор
Мексико отстъпва Тексас на
САЩ.

” 1921 г. - В София е
учреден Съюзът на артисти-
те в България.
” 1922 г. - Публикуван е
романът "Одисей" Джеймс
Джойс.
” 1950 г. - СССР и Китайс-
ката народна република
сключват 30-годишен
договор в Москва
” 1967 г. - В Мексико сити
е подписан "Договорът от
Тлателолко" за неразпрост-
ранение на ядреното оръжие
в региона на Карибско море
и Латинска Америка.
” 2001 г. - Собственикът
на националната авиокомпа-
ния "Балкан Зееви Груп"
спира полетите й.
Родени
” 1602 г. - Франческо
Кавали, италиански компо-
зитор
” 1847 г. - Сава Кършовс-
ки, български революционер
и юрист
” 1890 г. - Акад. Тодор
Павлов, български философ
” 1910 г. - Тинка Краева,
българска актриса
” 1911 г. - Акад. Асен
Дацев, български физик
” 1928 г. - Иван Славов,
български философ
” 1944 г. - Алън Паркър,
британски режисьор
” 1951 г. - Кевин Кийгън,
английски треньор
Починали
” 869 г. - Константин-
Кирил Философ, един от
създателите на славянската
азбука
” 1916 г. - Михалаки
Георгиев, български белет-
рист

” 1975 г. - П. Г. Удхаус,
английски писател
” 2000 г. - Проф. Кръстьо
Горанов, български философ
” 2003 г. - Доли, първият
клониран бозайник
” 2005 г. - Рафик Харири,
министър-председател на
Ливан
” 2012 г. - Александър
Авджиев, български телеви-
зионен водещ

Íà òîçè äåí

Никола Филчев, главен прокурор
в периода 1999 - 2005 година и
първият главен прокурор, който
заговори за престъпна привати-
зация.

Според него промяна в закона
не е възможна, "тъй като има ос-
новен принцип в Наказателния ко-
декс, който забранява да се пре-
дава обратно действие на по-теж-
кия и по-неблагоприятния закон".

"Трябва да се търси решение
на конституционно равнище. То-
гава обаче идват принципите на
правовата държава, общовалид-
ни за всички страни в Европейс-
кия съюз. Това е принципът за
правната сигурност. Съгласно не-
го не може да се влошава поло-
жението на гражданите с обрат-

Íèêîëà Ôèë÷åâ: Óïðàâëåíèåòî íà Êîñòîâ
áå êàòàñòðîôà è õèùíè÷åñêî ðàçãðàáâàíå

"Главният прокурор ще има
трудности от организационен ха-
рактер по време на проверката на
целия приватизационен процес и
на последващия контрол. Освен
това е нужна обща методика, ко-
ято да се прилага от всички про-
веряващи органи. Основният юри-
дически проблем е този за дав-
ността". Това каза пред БНР проф.

на сила. Но веднага, казва Евро-
пейската комисия, може, по из-
ключение, ако е нужно според
тяхната формула, за постигане на
целта, и ако бъдат съобразени
правата на засегнатите. Възмож-
но е да се промени Конституци-
ята и да се увеличи давността, и
да се предаде обратна сила, но
това е на границата", коментира
бившият главен прокурор.

В предаването "12+3" проф.
Филчев припомни, че по време-
то на Костов бе забранено на
прокуратурата да иска от съда
разваляне на незаконните при-
ватизационни сделки.

"Управлението на Иван Кос-
тов е катастрофа, той превърна
тази приватизация в хищничес-

ко разграбване… Костов проме-
ни Гражданскопроцесуалния ко-
декс и отне правото на прокура-
турата да иска от съда разваля-
не на незаконните приватизаци-
онни сделки. Когато прокурату-
рата отказва да обслужва при-
ватизатора Костов, аз му казах,
че няма да служа на него и на
управляващите, а на закона и на
държавата. Тогава той се опита
да превърне прокуратурата в
агенция към Министерския съвет.
Сезирах Конституционния съд,
който заяви, че конституционни-
ят модел на държавата, включи-
телно и съдебната власт, може
да се променя само от Велико
народно събрание", добави още
проф. Никола Филчев.ç

министър Сачева води
медийна пропаганда-
срещу правото им, постиг-
нато с многомесечни
протести да имат по-
нормален живот" Това
заяви Вера Иванова,
майка на дете с уврежда-
не. Тя обясни, че  откакто
Деница Сачева  е назна-
чена за  министър -
разпространява лъжи и
злепоставя майките и
децата с увреждания по
всякакъв начин.

Нели Димитрова:
Майките на деца с
увреждания организи-
раме национален про-
тест

"За първи път аз и
моят син получихме
справедлива оценка за
неговите нужди и за
труда, който полагам за
него. Много хора, които
бяха забравени, за първи
път получиха помощ
благодарение на Закона
за личната помощ." Това
заяви Нели Димитрова от
"Системата ни убива". Тя
обяви, че се организира
национален протест с
искане за оставката на
Деница Сачева: "Тя изре-
че многократно лъжата,
че заради този закон 13
хиляди души остават без
асистенти. През послед-
ните 6-7 години тези хора
отново бяха без такава
помощ, много преди да го
има този закон. Това е
единственият закон, при
който средствата стигат
директно до човека в
нужда, без посредник".
Нели Димитрова инфор-
мира, че по градове
хората са изключително
уплашени, че ще бъдат
лишени от помощта, която
им се полага.ç

ния момент", коментира
Нинова. Тя призова,
докато трае това отлагане
всички парламентарни
партии да обсъдят разум-
но и с аргументи как
може да бъде постигнато
най-доброто в областта на
социалните услуги.
Вера Иванова:
Искаме оставката на
министър Сачева

"В момента срещу
живота на нашите деца

Êîðíåëèÿ Íèíîâà:

Ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà å
â ïúëåí õàîñ
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Ëóêàíêà ñúñ "çëàòåí" ðîì èçêóøàâà
ðåöåïòîðèòå íà "Ôóäòåõ 2020"

Луканка с ром, бонбони
с бял и черен трюфел,
сладолед само за няколко
минути, и още много
специалитети ще се състе-
зават в конкурса "Нов
продукт на българския
пазар". Той се организира
за първи път по време на
изложбите "Фудтех", "Вина-
рия" и "Вкусове от Италия"
от 19 до 23 февруари 2020
г. в Международен панаир -
Пловдив. Продуктите ще
се оценяват от комисия, в
която се включват експер-
ти и представители на
големи търговски вериги.
Кандидатите са над дваде-
сет, като преобладават

Íàä 20 ïðîäóêòà ñå ñúñòåçàâàò â
ïúðâèÿ ïî ðîäà ñè êîíêóðñ "Íîâ
ïðîäóêò íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð"

Сградата на Министерство-
то на земеделието става на
100 години, съобщава bTV.
Любопитното е, че теренът под
зданието някога е бил полз-
ван за българско гробище по
времето на Османската импе-
рия, а по-късно там дори са
се отглеждали дини. Смята се,
че в това гробище е била пог-
ребана и главата на войвода-
та Георги Бенковски. Още по-
стари градежи на мястото на
ведомството говорят за нали-
чието на някогашна църква -
от V век, която е приютявала
край стените си и малък нек-
ропол.

Впечатляващата постройка
е дело на популярния в нача-
лото на миналия век архитект
Никола Лазаров. Той е отго-
ворен за сътворяването на ед-
ни от емблематичните софий-
ски сгради, като Централния
военен клуб, двореца "Врана",
къщата на Димитър Моллов (на
пл. "Народно събрание"), сгра-
дата на фалиралата КТБ (на
пл. "Гарибалди").

Êðàñèâàòà ñãðàäà íà
Àãðîìèíèñòåðñòâîòî
÷óêíà 100-ãîäèøåí
þáèëåé

È ïðè äåôèöèò íà âëàãà æèòíèòå ìàñèâè êðàé
ìîðåòî ñå ðàçâèâàò ïî-äîáðå îò ìèíàëàòà çèìà

на пшеничените полета в регио-
на са поникнали навреме и рав-
номерно след есенните дъждове
за разлика от предходната годи-
на, когато масивите са се раззе-
ленили чак през ноември-декем-
ври. Според Мартинов динами-
ката в зимните температури не
създава риск за пшеницата, коя-
то е калена и може да издържи
по 15 градуса под нулата.

В Добричка област през тази
стопанска година се очаква зър-
нена реколта от над 1 245 000
декара. Обичайно областната ди-
рекция "Земеделие" започва пър-
вите обследвания на масивите с
пшеница през март.ç

Макар да има остър дефицит
на влага пшеничените посеви се
развиват по-добре от миналата
стопанска година, коментира за
БТА Младен Мартинов - предсе-
дател на една от най-големите
земеделски кооперации в Доб-
ричкия регион, която членува в
Националната асоциация на зър-
нопроизводителите. По думите му
в стопанството няма да се стиг-
не до разораване на масиви за-
ради пропаднали посеви.

Есенно-зимните запаси на
влага в землището на община
Балчик, където кооперацията от-
глежда над 18 000 декара с пше-
ница, достигат 115 литра към сре-

здравословните храни.
Луканката, подправена

със "златен" ром, е единст-
вена по рода си у нас,
твърдят производителите.
Деликатесът е направен от
подбрано свинско месо с
прецизна технология на
сушене, добавят те. Студе-
нопресован сок от ябълка
и малина без добавени
захар, вода и консерванти
също се състезава в
конкурса.

Новост за българския
пазар е ядливата опаковка
за храни, в която има
ябълков пектин. Тя е
създадена от Института по
криобиология и хранител-

ни технологии в София.
Посетителите на излож-

бите "Фудтех", "Винария" и
"Вкусове от Италия" могат
да дегустират избрани
храни, гурме специалитети
и напитки в уникалния
Град на виното и деликате-
сите.

В технологичната зона
специалистите ще се
запознаят с нови машини,

материали и опаковки за
хранителната и лозаро-
винарската индустрия.

Очаква се над 40 000
гости от страната и чужби-
на да разгледат шестото
издание на мегафорума за
агробизнес, вино, храни и
оборудване. Част от него е
и Международната селс-
костопанска изложба
"Агра".ç

С близо 51 процента е на-
раснал броят на пчелните семей-
ства в област Разград от 2014
година насам. Значително увели-
чение - с 12 процента, има и
при отглежданите биволи, съоб-
щи заместник-министърът на зе-
меделието, храните и горите Вер-
гиния Кръстева на среща със зе-
меделски производители от ре-
гиона.  Тя изтъкна, че селското
стопанство в Разградска област
е сред основните отрасли и фор-
мира 14 процента от брутната до-
бавена стойност от всички сек-
тори на икономиката за област-
та. По този показател регионът
се нарежда на второ място след
област Силистра в рамките на
Северен Централен район.

Обработваемата земя е 90
процента от използваната земе-
делска площ в областта, като се
увеличава от 2014 година с 3
процента, каза още зам.-минис-
тър Кръстева. По думите й тра-

Ñ 51 ïðîöåíòà ñà íàðàñíàëè ï÷åëíèòå ñåìåéñòâà â Ðàçãðàäñêî

дата на февруари при 170 литра
на квадратен метър за същия пе-
риод на миналата година, каза
Мартинов. Браншовикът допълни,
че посевите сега не са в активна

вегетация, но след седмица-две
ще имат нужда от влага и стопа-
ните се надяват да завали. Пред-
седателят на кооперацията пояс-
ни, че в новата стопанска годи-

диционно в региона се отглеж-
дат най-много зърнени и масло-
дайни култури, като площите през
2019 година, засети с тях са съ-
ответно 64 и 28 процента. Най-
застъпено е отглеждането на
пшеница, царевица и слънчоглед.

С близо пет пъти и половина
спрямо 2014 година нарастват
площите, засети с технически
култури. Увеличението на площи-
те със зеленчуци е около три пъ-
ти и половина, а на трайните на-
саждения с 25 процента. Това
разбира се, е и в резултат на
предоставената ежегодно обвър-
зана подкрепа в сектор плодове
и зеленчуци, и животновъдство,
коментира зам.-министърът.

Тя заяви, че по отношение на
животновъдния сектор в област
Разград най-силно развити са
птицевъдството и свиневъдство-
то, като в региона се отглеждат
близо 18 процента от всички пти-
ци в страната и над 6 процента

от свинете.
Зам.-министър Кръстева ка-

за още, че земеделските произ-
водители в област Разград са по-
лучили финансова подкрепа с ев-
ропейски и национални средст-
ва в размер на 435,6 млн. лв. от
2014 г. до момента. От тях 384

млн. лева представляват ежегод-
ните директни плащания, схеми-
те за преходна национална по-
мощ, под формата на държавни
помощи, а 51 млн. са по инвес-
тиционните мерки от Програма-
та за развитие на селските ра-
йони.ç

При провеждане на кон-
курса за идейно предложение
за постройката, която е тряб-
вало да приюти Окръжната па-
лата на Царство България, Ни-
кола Лазаров безапелацион-
но печели и първото място в
надпреварата със своя забе-
лежителен проект. Това става
още през далечната 1912 г.,
но след това заради Балканс-
ките войни строежът се отла-
га и започва едва през 1920
г. Той продължава цели 7 го-
дини, като зданието е завър-
шено през 1927 г.

Министерството на земе-
делието се помещава в сегаш-
ния си дом от 1944 г., или
вече 76 години. През 70-те го-
дини на миналия век е вдиг-
ната допълнителна пристрой-
ка, която е свързана със се-
гашната със закрит коридор.

Преди време Столична об-
щина беше хвърлила око на
сградата, като искаше да я
вземе за собствено ползва-
не. Засега тази идея не търпи
развитие.ç
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Смисъл от ревизия в при-
ватизацията е от гледна точ-
ка на изясняване на случи-
лото се. Реална ревизия е не-
възможна. Изтекъл е срокът
за обжалване на съответните
операции. Може да се нап-
рави оценка на загубите и по-
ложителните страни на отдел-
ните форми на приватизация.
Това мнение в ефира на
Bloomberg TV Bulgaria изрази
проф. Ганчо Ганчев, макрои-
кономист и преподавател в
Югозападния университет.
Според него няма нещо скри-
то в процеса по раздържавя-
ване, но определени наруше-
ния не са получили своите на-
казания. "Има недостатъчно
изясняване на същността на

случилото се при приватиза-
цията", смята макроикономис-
тът. "Едната гледна точка в на-
чалото на прехода е била, че
трябва да се започне с при-
ватизацията и след това да
се премине към либерализа-
ция на цените, а втората те-
за - че трябва да се стартира
с пазарна основа на иконо-
миката и след това привати-
зацията да е постепенна", до-
пълва той. Професор Ганчев
е убеден, че страните, пре-
минали към постепенна при-
ватизация, са спечелили стра-
тегически.

Ганчо Ганчев обясни иде-
ята на понятието asset
stripping - когато една ком-
пания е силно подценена, тя
се изкупува, за да бъде раз-
продадена. "Бяха разпродаде-
ни предприятия на много нис-
ки цени в страната. Идеята
беше да се продава всичко
на най-ниска цена възможно
най-бързо. Идеолог на този
тип приватизация беше по-
койният Александър Божков",
припомни той. "Правителство-
то на Иван Костов отказа да
търси стратегически инвести-
тори за предприятията. Има-
ше прибързана, съмнителна,
необмислена работническо-
мениджърска приватизация",
каза Ганчев.

Той посочи, че проверка-
та ще обхване и извършва-
нето на плащанията по всич-
ки приватизационни сделки.
По думите на макроикономис-
та в случая едва ли целта е
свързана с търсене на неза-
конни средства и "мръсни па-
ри", а дали изобщо са били
извършени подобни плаща-
ния. ç

Ïðîô. Ãàí÷î Ãàí÷åâ:
Ðåàëíà ðåâèçèÿ íà
ïðèâàòèçàöèÿòà
å íåâúçìîæíà

Реалният ръст на брут-
ния вътрешен продукт (БВП)
в България се очаква да се
забави значително през
2020 г. Това се посочва в
зимната икономическа
прогноза на Европейската
комисия, публикувана в чет-
въртък. Според оценката ус-
корението ще се забави до
2,9% през тази година от
3%, представени в есенна-
та икономическа прогноза.
В същото време за 2019 г.
се прогнозира 3,7% ръст на
икономиката, което означа-
ва, че ЕК залага на значи-
телно забавяне на темпа на
растеж в България през та-
зи година. За 2021 г. прог-
нозите са за ускорение до
3,1%. Песимистичната прог-

Ðåàëíèÿò ðúñò íà áðóòíèÿ âúòðåøåí ïðîäóêò
òàçè ãîäèíà ùå å 2,9%, ïðè 3,7% ïðåç 2019 ã.

ноза се дължи основно на
слабия растеж на вътреш-
ното търсене. "Въпреки че
частното потребление се
очаква да остане ключов
двигател на растежа, при-
носът му за икономическия
растеж ще намалее на ос-
новата на слаб растеж на
заетостта", се посочва в
доклада.

Според ЕК е малко ве-
роятно инвестициите да ус-
пеят да компенсират по-
слабия ръст на потреблени-
ето през тази година, като
им предстои само леко ус-
корение през 2021 г. за
сметка обаче на по-силен
растеж при износа. В док-
лада се отбелязва също и
скорошното възстановява-

ÅÊ ñ ïåñèìèñòè÷íà ïðîãíîçà
çà èêîíîìèêàòà íà Áúëãàðèÿ

Темата за режима на из-
плащането на първите три
дни болнични стои на дне-
вен ред, но на този етап дър-
жавата не подкрепя това да
изплаща първите три дни
болнични, каза пред журна-
листи министърът на труда
и социалната политика Де-
ница Сачева. Следващата
седмица предстои заседание
на НСТС по темата за бол-
ничните и ограничаването на
злоупотребите с тях.

Сачева посочи, че преми-
наването на изплащането на
първите три дни болнични
към НОИ би струвало около
200 милиона лева годишно,
а се работи в условията на
ограничен бюджет при зада-
дени приоритети. Изборът е
дали искаме да инвестира-

Äúðæàâàòà òâúðäî ïðîòèâ äà ïëàùà ïúðâèòå 3 äíè áîëíè÷íè

не на потребителските нас-
троения у нас, които могат
да доведат до по-добро от
очакваното частно потреб-
ление.

Колкото до представя-
нето през 2019 г., реалният
ръст на БВП се ускорява в
сравнение с 3,1% през 2018
г. въпреки относително сла-
бото външно търсене и ця-
лостната несигурност в
световен план. Потребле-
нието остава основната
причина за растежа, най-
вече през първата полови-
на на годината. Благопри-
ятните условия на пазара
на труда и ръстът на реал-
ния разполагаем доход
подчертават положителна-
та динамика.

Не толкова положителна
обаче е ситуацията при ин-
вестициите. Въпреки "бла-
гоприятните" финансови ус-
ловия и високото усвоява-
не на капацитета в промиш-
ления сектор инвестициите
допринасят "незначително"
за растежа на БВП, посоч-
ват от ЕК.

По отношение на износа
глобалната тенденция про-
дължава да е налице и у нас
- експортът е засегнат от от-
слабеното търсене в чужби-
на и става по-волатилен. В
същото време в реално из-
ражение вносът стагнира за-
ради намалените запаси и
по-малко динамичните ин-
вестиции в производствено
оборудване. ç

ДО
ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ  НА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
"РПК НАРКООП - ПЛОВДИВ"
гр. П Л О В Д И В

П О К А Н А

На основание чл. 16, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за кооперациите и Решение № 5, взето
с протокол № 1 от 27.01.2020 г., УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на "РПК НАРКООП - ПЛОВДИВ"

СВИКВА:
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на избраните пълномощници на 02.03.2020 г., /понеделник/ от

10.30 часа, в хотелски комплекс "ИНТЕЛКООП" ЕООД - гр. Пловдив,
ул. "Константин Нунков" № 13 А, при следният ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
Докладва - Велина Стефанова, член на УС

2. Приемане отчетният доклад на Управителният съвет, за дейността на "РПК Наркооп-
Пловдив" за 2019 г., и Бизнес-план за развитие на кооперацията през 2020 г.

Утвърждаване на приетите Решения от УС, за периода от 08.03.2019 - 02.03.2020 г.
Докладва - Иванка Николова - член на УС

3. Заключение на Контролният съвет на "РПК Наркооп-Пловдив" по отчетният доклад на УС
и доклада за дейността на КС през 2019 г.

Докладва - Трайчо Кълев - Председател на КС на РПК
4. Запознаване с резултатите от извършената финансова ревизия на "РПК Наркооп-Плов-

див" от Главна дирекция "Финансов контрол" към Централния кооперативен съюз - София.
Докладва - Велина Стефанова, член на УС

5. Приемане Годишният финансов отчет на "РПК Наркооп-Пловдив" и Одиторският доклад за
2019 г. Предложение за разпределение на печалбата.

Докладва - Велина Стефанова, член на УС
6. Освобождаване от отговорност на Председателя на "РПК Наркооп-Пловдив", членовете

на УС и КС на кооперацията, за дейността им през периода от 08.03.2019 до 02.03.2020 г.
Докладва - Величка Тенова, юрист на РПК

7. Опрощаване на несъбираеми вземания.
Докладва - Велина Стефанова, член на УС

8. Определяне регистриран Одитор на "РПК Наркооп-Пловдив", за заверка на Годишният
финансов отчет за 2020 година.

Докладва - Велина Стефанова, член на УС
9. Определяне средства за дейността на Контролният съвет на кооперацията за 2020 г.

Докладва - Велина Стефанова, член на УС
10. Приемане отчета за дейността на взаимо-спомагателната каса за 2019 година.

Докладва - Велина Стефанова, член на УС
11. ИЗБОР на ПЪЛНОМОЩНИЦИ от "РПК Наркооп-Пловдив", за Общото събрание на РКС-

Пловдив, за срок - до следващото редовно Общо събрание на кооперацията.
Докладва - Величка Тенова, юрист на РПК

12. Делегиране на правомощия на УС на "РПК Наркооп-Пловдив", да взема Решения за
участие на кооперацията в обществени поръчки, за сключване на договори за придобиване,
продажба, замяна, учредяване на ипотека, учредяване права на строеж и други вещни
права; сключване на договори за строителство, включително и срещу обезщетение, сключ-
ване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти, за срок до 10 години, извър-
шване на всякакви други разпоредителни сделки с недвижими имоти - собственост на
кооперацията, договори за получаване на кредити от банки, други физически и юридически
лица, включително и срещу учредяване на ипотеки върху недвижими имоти - собственост на
"РПК Наркооп-Пловдив".

Докладва - Величка Тенова, юрист на РПК
Материалите по дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на

всеки член-кооператор на "РПК НАРКООП-ПЛОВДИВ", желаещ да се запознае с тях, в управле-
нието на кооперацията в гр. Пловдив, ул. "Опълченска" № 4, ет.1 - надпартерен, всеки работен
ден от 09.00 до 16.00 часа.

Регистрацията на пълномощниците ще се извършва в деня на събранието - 02.03.2020 г.,
/понеделник/ от 09.30 ч., в хотелски комплекс "ИНТЕЛКООП" - гр. Пловдив, ул. "Константин
Нунков" № 13 А.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА "РПК НАРКООП - ПЛОВДИВ"

Гр. Пловдив 4000, ул. "Опълченска" № 4, тел. 032/622465, факс: 032/625767, e-mail: narkoop_rpk@abv.bg

От 17.02.2020 г., всички
услуги и сървиси, предос-
тавяни от НАП ще бъдат
достъпни единствено, чрез
използването на транспор-
тен протокол TLSv1.2., с цел
гарантиране сигурността на
обменяните данни съобща-
ват от агенцията.

Клиентите на НАП, кои-
то ползват операционна
система Windows XP и ста-
ри версии на браузъри,
след 17.02.2020г. няма да мо-
гат да достъпят портала за
електронни услуги на Аген-
цията. Клиентите на НАП,
които използват операцион-
на система Windows 7, чия-
то поддръжка от произво-
дителя изтече на 14.01.2020
г., ще продължат да достъп-
ват портала за електронни
услуги, но Агенцията не мо-
же да гарантира в кой мо-
мент портала вече няма да

ме тези 200 милиона в конк-
ретни политики, или да ги ин-
вестираме в болнични, зая-
ви министърът. По думите на
Сачева увеличаването на
разходите на бюджета за та-
къв тип плащания би тряб-
вало да постави и въпрос от-
къде ще дойдат приходите,
дали сме съгласни да увели-
чаваме разходите на бюдже-
та, като същевременно уве-
личаваме данъците.  Попи-
тана дали има напредък по
разследването кои са фир-
мите, които източват систе-
мата на НОИ с фалшиви бол-
нични, Сачева посочи, че са
дадени различни сигнали в
прокуратурата, но се чакат
окончателните резултати от
проверките.

Според министъра по те-

мата за болничните трябва
основно да се работи върху
контрола и превенцията, та-
ка че повечето мерки, кои-
то се очаква да бъдат обсъ-
дени и одобрени от НСТС,
са свързани с повишаване
на контрола и взаимодейс-
твието между МЗ, НОИ и
службите по трудова меди-
цина. Едно от исканията е
да има представители на на-
ционално представените
организации на работодате-
ли и синдикати в комисиите,
когато трябва да се извър-

шат по-сериозни проверки,
каза Сачева.

Този петък ще бъде полу-
чен окончателният доклад по
темата за болничните от ко-
мисиите в Националния съ-
вет за тристранно сътрудни-
чество.  "Нормална е реак-
цията от страна на общоп-
рактикуващите лекари, че не
трябва да се слага акцент
единствено и само върху то-
ва върху лекари, които из-
дават фалшиви болнични",
каза в отговор на въпрос ми-
нистър Сачева. ç

Ïîëçâàòåëèòå íà Windows XP è
ïî-ñòàðè áðàóçúðè íÿìà äà èìàò
äîñòúï äî å-óñëóãèòå íà ÍÀÏ

бъде достъпен поради спи-
ране на актуализациите на
софтуера от Microsoft.

За да използвате елект-
ронните услуги, които НАП
предоставя след 17.02.2020
г., са Ви необходими:

- Персонален компютър
с инсталирана операционна
система, която е в поддръж-
ка от производителя, с ко-
ректно инсталиран софтуер
за работа с електронен под-
пис - Windows 8; 8.1(преус-
тановена стандартна подд-
ръжка на 9 януари 2018 г. с
налична разширена подд-
ръжка до 10 януари 2023 г.);
10 (32bit и 64bit), Linux (32bit
и 64bit) или OSX (64bit);

- Web браузър: Internet
Explorer/Edge, Google
Chrome или Mozilla Firefox
в актуални версии, поддър-
жащи TLS 1.2;

- Java, версия 8.х. ç
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Валерия ВЕЛЕВА
От "Епицентър"

Цената на т. нар. криминален
преход не може и не трябва да
бъде плащана само и единстве-
но от обикновените български
граждани и данъкоплатци" - това
пишеше в Концепцията за управ-
ление на прокуратурата на Иван
Гешев, когато той кандидатства-
ше за поста на държавен обви-
нител. За първи път чухме възг-
ледите му за прехода и отсъст-
ващото Възмездие през август
2019 г.

В средата на декември, кога-
то влезе в кабинета на Обвини-
тел № 1, Гешев разви тезата си в
интервю пред Епицентър.бг  така:

"Аз съм средностатистически
българин, който преживя целия
преход - от 18-годишен до днес,
и бях от страната на губещите,
които не генерираха плюсове. За-
щото една немалка част от по-
литическия елит - внуци, синове
- деца на бившата номенклату-
ра, след 1989-а се трансформи-
ра в новия елит. Те именно гене-
рираха плюсове от тази радикал-
на политическа промяна. А ми-
нусите в голямата си част оста-
наха за средностатистическия
българин.... В това отношение аз
съм несистемен играч. И това
притесни много хора..."

В това признание на Гешев
трябва да търсим разковничето,
когато анализираме неговите
енергични действия, разтърсили
държавата ни и които тепърва ще
я взривяват.

Гешев няма нищо общо с до-
сегашните главни прокурори, ко-
ито сякаш си бяха сложили ръ-
кавици за театър, а не за битка
с престъпността.

Гешев е несистемен играч,
преживял е прехода със собст-
вените си разочарования, с чув-
ството, че е загубил от този пе-
риод както 99% от българите, и
с вътрешната убеденост, че ця-
лото му професионално разви-
тие го е изтласкало до настоя-
щата ситуация - точно на него
съдбата е определила да възда-
де Справедливост.

Сега Гешев сякаш бърза да
навакса пропуснатото през годи-
ните - онова, което неговите
предшественици не са свърши-
ли, той е с амбицията да го сто-
ри, включително на ръба на за-
кона. И с убедеността, че е длъ-
жен на обществото.

Заканата му отпреди три дни:
"Това е само началото, очаквай-
те продължение!", трябва да се
приема буквално.

Затова е ступорът във всич-
ки политико-икономически кръ-

гове в държавата. Затова и един
от главните виновници за кри-
миналния преход бившият пре-
миер Иван Костов му реагира
първосигнално и доста неадек-
ватно в ефира на БНР: "Не може
на прехода да се гледа през приз-
мата, която задава школата в Си-
меоново (Гешев е завършил въп-
росната полицейска школа - б.а.).
Не е работа на прокуратурата да
лепи етикети на исторически про-
цес, какъвто е преходът. Това е
работа на историците и аз се чудя
защо мълчат."

Костов знае, че не е прав,
но иска да се измъкне. Няма нуж-
да да обясняваме, че преходът е
обществено-политически процес,
при който плановата икономика
беше трансформирана в пазар-
на, но за разлика от други бив-
ши соцстрани в България това
се извърши по най-уродливия на-

Хората чакат и
Възмездието.

Искат да видят реални винов-
ници, които ще понесат отговор-
ността за провалената държава.

Въпросът е дали след 30 го-
дини това може да се случи.

Главният прокурор Иван Ге-
шев нареди на ДАНС ревизия на
всички приватизационни сделки
на прехода.

Всички политически сили пуб-
лично го подкрепиха.

В обществото обаче има
скептицизъм.

Едни побързаха да кажат, че
това е поредният балон; юристи
припомниха, че е изтекла дав-
ността; синдикалисти попитаха -
ревизията ще върне ли "Креми-
ковци", "Плама" и т.н.

А иначе всички искат да има
действия срещу незаконно забо-

ши са изкласили до "чисти" биз-
несмени, които щедро финанси-
раха партии, безскрупулно купу-
ваха депутати, нареждаха им как
да се гласуват закони, дирижи-
раха публични процеси.

Така преходът се превърна в
Проклятие!

И ако върху Баневи, Араба-
джиеви, Божков днес се стовар-
ва Възмездието, то големият въп-
рос е кой ги създаде, кой позво-
ли десетилетия тяхната провока-
ция срещу обществото? Полити-
ците, естествено! Кои? Ще има
ли Възмездие и за тях?

Още по времето на Виденов
1995-1996 година беше създа-
дена първата "Бяла книга", пос-
ветена на разграбването на Бъл-
гария в първите години след па-
дането на Тодор Живков от власт.
Виденов се уплаши от фактите и
книгата не видя бял свят. Ако то-

октомври 2016 г., на заседание
на правителството Борисов обе-
ща: "Всички приватизационни
сделки на прехода ще бъдат про-
верени от МВР и ДАНС след из-
борите". ГЕРБ с Цецка Цачева за-
губиха изборите и нешумно ог-
ласената закана за ревизия на
прехода се превърна в поредния
балон.

В стенограмата от това засе-
дание обаче са записани проро-
чески думи на премиера: "... по-
интересувах се малко - има още
две години поне за много от сдел-
ките от абсолютната давност…".

Борисов се оказа прав!  Двете
години отдавна изтекоха. Сега
юристите казват: "Колкото и ре-
визии да има, те ще бъдат безс-
мислени".

През 2017 година по време-
то на Сотир Цацаров като гла-
вен прокурор бе направена ня-
каква проверка на приватизаци-
ята. Но бе засекретена. В пар-
ламента Цацаров съобщи, че от
ДАНС са изпратили в прокура-
турата 28 проблемни привати-
зационни сделки. Започнали
проверки по всяка от тях, но
станало ясно, че досъдебни про-
изводства не могат да се обра-
зуват поради изтекла давност.
ГЕРБ се зарече този път да до-
веде нещата докрай и дори се
заговори за промяна на закона.
Цацаров заяви, че трябва да има
вариант не за отпадане на дав-
ността за престъпления, свър-
зани с приватизацията, а въз-
можност държавата да търси
разваляне на тези сделки или
да търси пълно изпълнение по
тях. Настъпи поредната полити-
ческа шумотевица, след което
процесът отново замря.

Сега Гешев бърка
в отворената рана.

След всичко това ще има ли
Възмездие? За кого? Как ще
дойде?

Има ли държавата екипи да
извърши тази ревизия? Колко
време ще отнеме?  Ако наистина
този път се подходи сериозно и
всеобхватно, това би било не-
виждана досега акция - провер-
ка на стотици хиляди правни
сделки, финансови транзакции,
десетилетия търговска дейност на
хиляди дружества...

Вероятно Гешев е разчел
всичко това. Вероятно има идея
как да не повтори досегашните
провали в осветляването на зад-
кулисието на прехода. Тази бит-
ка със сенките на прехода мно-
зина преди Гешев я почваха и
никой не я довърши. Защото в
един момент всеки от тях се из-
правяше  срещу "дълбоката дър-
жава", която 30 години факти-
чески управлява.

А онези, които все пак са
имали възможност да надникнат
в страниците на икономически-
те досиета, са се стъписвали
пред неудобната истина за по-
литическата история на прехо-
да - власт и бизнес живеят в
престъпна симбиоза, закриляни
от закона.

Ще дойде ли краят на това?
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чин. И историците вече са го опи-
сали именно по този начин, а

за 2/3 от българите
оценката е, че прехо-
дът ни е провал.

Да, как стана, питаме ние.
Историците ли трябва да кажат
какво се случи с БГА "Балкан",
след като под тази сделка стои
подписът именно на Иван Кос-
тов? Какво стана с "Арсенал" -
Казанлък, "Хлебна мая" - Русе,
ОЦК - Кърджали, "Хемус ер" -
София, "Елените" - Несебър, Вин-
пром "Дамяница", "Каолин", БТК,
кой приватизира Боровец, Пам-
порово, Златни пясъци, кой съз-
даде "Олимп", "Трон", Славчо
Христов, Любомир Павлов, Ог-
нян Донев, Иво Прокопиев, "Бъ-
деще за България", аферата "Са-
пио", кой раздаваше предприя-
тията на България на сините апа-
ратчици по време на заседания
на НИС на СДС, кой и срещу
колко продаде "Булбанк", защо
съсипахме селското стопанство,
защо изклахме десетки хиляди
стада, защо разделихме нация-
та на 2% новобогаташи и 98%
загубили от прехода?

Хората отдавна чакат отгово-
рите на тези въпроси.

гателите по време на прехода и
да няма защитени от върховенс-
твото на закона.

Защото отдавна се разбра, че
печелившите от прехода не са
българските граждани, че имен-
но заради криминалния си ха-
рактер

този преход не роди
у нас средната класа,
която е основният
стълб на една
демокрация.

Преходът беше заченат, ко-
гато едни купуваха банки и ги
препродаваха, други - заводи, а
после ги нарязаха на скрап, ед-
ни фалираха, други разпродадо-
ха всичко и се изметоха в чуж-
бина. Държавата остана без про-
мишленост, без селско стопан-
ство, с разградени институции
и ограбено общество. И всеки
следващ управник не смееше да
разрови докрай сделките на
предшественика си, защото,
щом почувстваше силата на
властта, той започваше да пра-
ви същото. Същото!

После, когато  "гущерът скъ-
са опашката си", стана пределно
ясно, че оцелелите новобогата-

гава това беше осветено, веро-
ятно щеше да се промени ходът
на политиката и на процесите в
държавата, а прокуратурата и Те-
мида може би щяха да се задей-
стват ефективно.

През 1998 г. по времето на
Костов излезе книгата с пълен
списък на "Кредитните милионе-
ри" - 3000 на брой. Бясното раз-
грабване на България вече си
имаше конкретни имена. Но Въз-
мездието пак не дойде. Вместо
съд и Справедливост, ВИП крад-
ците получиха изненадващ пода-
рък - през 1999-а Костов извър-
ши деноминация и дълговете им
изведнъж като с вълшебна пръч-
ка се стопиха драстично.

През 2003-2004 г. Петър Сто-
янов, след като загуби втория си
президентски мандат, се опита да
прокара през ръководството на
СДС идеята за ревизия на при-
ватизационните сделки, но срещ-
на яростната съпротива на сво-
ите съпартийци.

През март 2013 г. по време-
то на Плевнелиев протестиращи
настояваха новият кабинет да
направи пълна проверка на 23-
годишния преход. Плевнелиев
състави служебния кабинет и иде-
ята пак замря.

Три години по-късно, на 26
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За язовир

„Искър“

можем

да кажем,

че е в добро

техническо

състояние

- В контекста на очаквани нови валежи и
предстоящо снеготопене министърът на окол-
ната среда и водите Емил Димитров издаде
заповед, с която разпорежда Регионалните ин-
спекции по околната среда и водите да за-
почнат проверка за нерегламентирани смети-
ща и проводимостта на речните корита. Едно
своеобразно разширение на тази тема пра-
вим сега, с поглед към техническото състоя-
ние на язовирните стени и съоръженията към
тях. Госпожо Пирянкова, какъв е общият брой
на язовирите в страната и разбира се, по-
важният въпрос каква част от тях имат нужда
от ремонт?

- От 2015 година на председателя на Дър-
жавната агенция за метрологичен и технически
надзор са възложени функции по надзор на
дейностите по изпълнението на мерки за под-
държане на язовирните стени и съоръженията
към тях в изправно техническо състояние и
осигуряване на безопасната им експлоатация,
т. е. изменението в Закона за водите и от 2016
г. от 1 януари е започнала дейността на дирек-
цията. От 2016 до 2019 г. броят на установе-
ните язовири на територията на страната е 6844.
Като 781 са държавни, общинските са 5634,
има частни 149, сдруженията за напояване са
146 броя. 24 са язовирите на земеделски коо-
перации и има язовири с неустановена собст-
веност - 110 броя. Тази статистика е към де-
кември 2019 г. Към днешния момент съотноше-
нието между държавните и общинските язовири
е по-различно, тъй като поетапно преминават
язовирите публична общинска собственост, ко-
ито не могат да бъдат стопанисвани от общини-
те, съответно те се управляват от създаденото
държавно предприятие "Управление и стопанис-
ване на язовири".

- Споменахте, че има 110 язовира с неус-
тановена собственост. Да разбираме ли, че
няма към кого да отправите предписания?

- Законът е предвидил как се действа в
тези случаи. В чл. 138-Б в Закона за водите е
уредено, че когато се установят язовири с не-
установена собственост до влизане на съдебно
решение или установяване на собственика, те-
зи язовири по съответния ред се предават за
организация или техническата им експлоатация
на държавното предприятие "Управление и сто-
панисване на язовири". В този смисъл нямаме
затруднения, които да възпрепятстват нашата
административно-наказателна дейност, която
представлява сериозна дейност в главната ди-
рекция. Но неустановената собственост винаги
ще се констатира при язовири, които ще попа-
дат в големи масиви - горски или земеделски.
Но като цяло собствеността на територията на
страната на всички поземлени имоти, в това
число и на язовирите, които попадат, е устано-
вена с картата на възстановената собственост
по Законите за собствеността и ползване на
земеделските земи и вече е пренесен в акту-
алния картен материал.

- Т. е. има отговорен за тяхното състояние?
- Точно така, държавата е предприела дейс-

твия и това е Държавното предприятие "Управ-
ление и стопанисване на язовири".

- Кои са най-честите нарушения, които ус-
тановявате по отношение на техническата из-
правност на язовирните стени и на съоръже-
нията?

- Дирекцията е въвела много строг контрол
по отношение на дадените предписания и там,
където те не се изпълняват, се изготвят акто-
ве за установяване на административни нару-
шения. Съответно се предприема съставянето
на наказателни постановления. Но най-често
срещаните проблеми са в общ план, има проб-
лем по водния откос, по въздушния откос, има
проблеми с неработещи основни изпускатели,
обрастване с дървесна и храстовидна расти-

се нуждаят от спешен ремонт, ако, разбира
се, има такива?

- В периода от 2016 до 2019 година са
направени проверки на по-голямата част, не
на всички язовири. 2018 г. 858 язовира са с
констатирани неизправности и са с дадена ин-
формация, че се нуждаят от извършването на
строително-ремонтни дейности. От този брой
са отделени други 414 броя язовири, за които
е определено, че се нуждаят от спешен ре-
монт. От 414 язовира 352 са собственост на
общините. Впоследствие по списък, предоста-
вен от Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор на Министерството на ико-
номиката са определени, с решение 495 от 13
юли 2018 г. на МС, 182 броя язовири за спе-
шен ремонт. Имаме информация в държавната
агенция, че за част от тях са започнали ре-
монтните дейности и че има осигурено финан-
сиране. Тук обаче би трябвало да се уточни:
всички ремонти са свързани с изготвянето пред-
варително на проектна документация, с извър-
шване на геодезически дейности, които уста-
новяват целостта на стената, поведението на
язовирните степни по отношение на хоризон-
тални, вертикални деформации. И всички ре-
монти се изпълняват изключително и само по
проектна документация, която е съгласувана
със съответните органи по ЗУТ, защото язови-
рите са обекти, които са определени като обек-
ти първа категория по чл. 137 от ЗУТ. Така че
това е един доста дълъг период от време. И
всъщност като всяка една ремонтна дейност
изисква необходимото технологично време да
се преведат в състояние, в което те да са
възвърнали технологичната си конструктивна
сигурност.

- Има ли язовири, които биха създали
реален риск за населението при евентуално
по-обилно снеготопене или превалявания от
дъжд?

- Всеки един язовир представлява обект,
който би могъл в определен момент, ако той не
се поддържа добре от собственика му, би могъл
да застраши и населените места, които са изг-
радени под язовирите, защото действително те
са определени по 137 от ЗУТ като първа кате-
гория строежи и тези хидротехнически съоръ-
жения крият опасност от наводнения. В този
смисъл действително всеки един такъв язовир,
който не се поддържа добре може да създаде
проблем и да има опасност от възникване на
аварийна ситуация. Но точно поради тази при-
чина организираме проверките си, така че да
бъдат проследявани собствениците дали осигу-
ряват мерките, които са заложени, за да могат
язовирите да бъдат в безопасност.

Интервюто е на радио "Фокус"
(Със съкращения)

Мария

ПИРЯНКОВА,
главен
директор
на Главна
дирекция
"Надзор на
язовирните
стени и
съоръженията
към тях" в
Държавната
агенция за
метрологичен
и технически
надзор

телност. Разбира се, проблемите при малките
язовири и при големите язовири са различни.
Като при големите язовири са много по-малко
и те най-вече се срещат в отделни елементи
от геодезичните мрежи на контролно-измерва-
телните системи да са компрометирани, но то-
ва са много редки случаи. Докато при малките
язовири има проблемите, които изброих, и има
много проблеми, които също така са констати-
рани следствие, ако неработещи компетентни
специалисти на места. Но именно поради тази
причина, тъй като малките язовири са собст-
веност на общините, са предприети действия-
та по 19-А и 19-Б от Закона за водите за
прехвърлянето на тяхната собственост на дър-
жавата.

- От типа нередности ли се определя и
срокът за изпълнението на предписанията,
които правите или той е идентичен, незави-
симо за какво техническо нарушение става
въпрос?

- Сроковете на предписанията са винаги свър-
зани с вида на установената неизправност при
язовирите и те могат да бъдат от 2 месеца до 3
дни. Например предписания за обрушване или
ерозия по водните откоси са до два месеца.
Предписания, които са за храстовидна и дър-
весна растителност са за отстраняване до един
месец. А предписания, които са за контролира-
но изпразване на язовира до кота "мъртъв обем",
са с изпълнение до три дни. Различни са в
зависимост от характера на неизпълнението.

- Техническото състояние на язовир "Ис-
кър" какво е?

- По отношение на язовир "Искър" можем да
кажем, че е в добро техническо състояние. Вод-
ното ниво е на кота 810.905, няма проблеми с
работата на съоръженията на язовир "Искър".

- Появиха се притеснения, че язовирът
трябва да поеме допълнителни количества во-
да, която ще бъде пренесена до Перник. Това
поставя ли под някакъв риск язовирната сте-
пан, съоръженията?

- По въпроса за довеждането на води до
Перник от язовир "Искър" това не е в компе-
тентността на главната дирекция и такъв въп-
рос за нас не стои. Тъй като, знаете, основните
ни задачи са ориентирани единствено и само
към основния предмет - проследяване работата
на съоръженията и стабилността на стената ка-
то конструктивна устойчивост.

- Стената като конструктивна устойчивост
може ли да поеме допълнителни количества
вода спрямо сегашното ниво?

- Единствено само бих казала, че язовирът
е в добро техническо състояние и водното му
ниво е на добра кота, поддържа се необходими-
ят обем, свободният обем също е гарантиран по
този начин.

- Кои язовири на територията на страната

„Язовир Студен кладенец“

110 ñà ÿçîâèðèòå ñ íåóñòàíîâåíà
ñîáñòâåíîñò, 182 ñà îïðåäåëåíè
çà ñïåøåí ðåìîíò

110 ñà ÿçîâèðèòå ñ íåóñòàíîâåíà
ñîáñòâåíîñò, 182 ñà îïðåäåëåíè
çà ñïåøåí ðåìîíò
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Най-вероятно пикът на
заразата с коронавируса
ще бъде в средата или края
на февруари, прогнозира в
сутрешния блок на bTV пос-
ланикът на Китай у нас Дун
Сяодзюн, позовавайки се
на експерти. Все още ня-
ма потвърждение какъв е
източникът на заразата.
Общественият транспорт,
летищата и жп гарите в
Ухан са затворени. Други
мерки за предотвратяване
на заразата са удължава-
не на ваканцията на уче-
ниците, както и отлагане на
началото на учебната годи-
на. Предприятията трябва
по-гъвкаво да организират
годишния отпуск на служи-
телите си, за да се намали
максимално заразата меж-
ду хората.

Мерките в страната ве-
че дават резултат, каза ки-
тайският посланик и пока-
за съпоставка между пот-
върдени и съмнителни слу-
чаи на заразени с корона-
вируса, направена от 21
януари до 11 февруари.

Според статистиката в
31 китайски провинции има
потвърдени 44 653 случая.
Сред тях има 4740 излеку-
вани, а смъртните случаи
са 1113, обясни Дун Сяо-
дзюн.

Заразата вече официал-

но се нарича "КОВИД-19" -
съкращението идва от ко-
ронавирус и годината 2019-
а. "Това е нов, непознат ко-
ронавирус. Затова трябва
време хората да го разпоз-
наят. Вярвам, че с време-
то ще имаме повече инфор-
мация за него", каза пос-
ланик Сяодзюн.

"Изграждането на нови
болници е една от най-важ-
ните мерки, взети от китай-
ското правителство. За де-
сет дни една болница с 1000
легла е построена. Много
хора казват, че това е сим-

Китайската икономи-
ка ще се възстанови
бързо и ефективно, след
като беше изправена
пред сериозни изпита-
ния заради коронавиру-
са. Това прогнозира уп-
равляващият директор
на Международния ва-
лутен фонд (МВФ) Крис-
талина Георгиева.

Най-вероятният сце-
нарий е рязък спад на
икономическите дейнос-
ти, а след това бързо и
ефективно възстановя-
ване, каза българката.

Много китайски
предприятия вече са
подновили работата си,
за да гарантират стабил-
ни икономически резул-
тати . По думите на
Кристалина Георгиева
китайското правителст-
во е положило големи
усилия за контрол над
епидемията, както и
навременни мерки във
финансовия сектор.

Първо, Китайската
народна банка взе
спешни мерки по отно-
шение на ликвидността,
инжектирайки 115 мили-
арда долара в икономи-
ката. Намали лихвените
проценти и окуражи
банките, особено в най-
засегнатите райони, до-
пълни Георгиева.

Все още е трудно да
се предвиди какво ще е
влиянието на новия ко-
ронавирус върху светов-
ната икономика. Китай
е различен и светът съ-
що, посочва Георгиева.

По време на пред-
ходната епидемия Китай
е с дял от едва 8%, а
днес той е 28 на сто. Ин-
формацията е на БНТ.

Êðèñòàëèíà
Ãåîðãèåâà, ÌÂÔ:
Êèòàéñêàòà
èêîíîìèêà ùå ñå
âúçñòàíîâè áúðçî
è åôåêòèâíî

вол на скоростта на Китай.
Втората болница е постро-
ена за 12 дни с 1600 легла.
Също така използваме ня-
колко стадиона като мобил-
ни болници. Те са по-скоро
за пациентите с по-леки
симптоми", обясни китайс-
кият посланик.

На въпрос дали корона-
вирусът ще се отрази на
китайската икономика, той
заяви, че ще има такова не-
гативно влияние, но то ще
е за кратко. Какъв ще бъ-
де ефектът и колко силен
ще е той зависи от разви-

тието на епидемията и ре-
зултатите на предприетите
мерки. Сяодзюн подчерта,
че тенденцията на разви-
тието на китайската иконо-
мика няма да се промени.

"Посолството ни поддър-
жа тесни контакти с бъл-
гарското правителство и
съответните ведомства.
Имаме директен канал за
комуникация за превенция
на епидемията. Имаме и
директен контакт с гранич-
ните полицаи и летището",
каза още посланик Дун Ся-
одзюн пред бТВ.

Болницата в Ухан, която изградиха за 10 дни
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Звездният интерпретатор
ще превърне в световно
събитие финала на Евро-
пейския музикален фести-
вал Варна с концерта си на
22 май в Двореца на
културата и спорта. Един от
великите цигулкови интерп-
ретатори на нашето време -
виртуозът визионер Най-
джъл Кенеди избра Варна
за световната премиера на
своя Първи концерт за
цигулка и оркестър.

Събитието, което със
сигурност ще изненада
музикалната общност, ще
бъде в рамките на XVII
европейски музикален
фестивал-Варна и ще е
грандиозният финал на
варненския пролетен
фестивал.

На 22 май Найджъл
Кенеди ще излезе на
сцената на зала "Конгрес-
на" с оркестъра на Варнен-
ската опера в един концерт,
изцяло посветен на велика-
на на европейската музи-
кална култура Лудвиг ван
Бетовен, чиято 250-годиш-
нина честваме сега.

Титаничната фигура на
Бетовен - композиторът,
който на границата между
класицизма и романтизма
прекроява симфоничната
музика и променя музикал-
ния свят завинаги, стои в
центъра на този необикно-
вен проект. Британският
виртуоз Кенеди е избрал
Варна за място на светов-
ната премиера на своята
най-нова творба.

Сопраното Мария Агреста, ед-
на от звездите на школата на Рай-
на Кабаиванска, е номинирана в
категорията "Най-добра певица" на
Международните оперни награди
2020 (INTERNATIONAL OPERA
AWARDS 2020).

Церемонията по връчването на
най-престижните световни оперни
отличия ще се състои на 4 май в
Sadler's Wells Theatre, Лондон.

Мария Агреста завършва кон-
серваторията в Салерно и от 2009
г. се усъвършенства под ръководс-
твото на Райна Кабаиванска в Му-
зикалния институт "Веки - Тоне-
ли" в Модена и в майсторските
класове в Нов български универ-
ситет. Стипендиант е на Фонд
"Райна Кабаиванска" в НБУ.

Ученичка на Райна Кабаиванска номинирана
с международна награда

Автопортрети от миналия
век на Вера Недкова и твор-
би на младата Деница Боева
ни привличат от 12 февруа-
ри в Къща музей "Вера Нед-
кова", на ул. "11 август" 2, ІІ
етаж, се откри изложба с ав-
топортрети на именитата ху-
дожничка Вера Недкова от
средата на 20-те до 60-те го-
дини на миналия век. Твор-
бите са от колекцията на На-
ционалната галерия, има и
автопортрети и инсталация
на младата художничка Де-
ница Боева.

Програмата "В дома на
Вера Недкова" стартира през
2019 с "диалог" между Анна
Бояджиева и ранни творби
на Вера Недкова, посветени
на женската фигура и чувст-
вителност.

Остин
Бътлър ще
се превъп-
лъти в
образа на
Краля на
рока,
актрисата
Маги
Джиленхол
ще бъде
неговата майка Гладис, а
Оливия Деджонг е Присила
Пресли. Маги Джиленхол ще е
звезда в биографичния филм
на режисьора Баз Лурман за
Елвис Пресли.Четиридесет и
две годишната актриса ще се
превъплъти в образа на майка-
та на Елвис - Гладис. Маги ще
партнира на Остин Бътлър,
който ще е в образа на изпъл-
нителя на хита Suspicious Minds.
По-рано бе оповестено, че
Остин е бил предпочетен пред
други кандидати за ролята -
Хари Стайлс, Ансел Елгорт,
Арън Тейлър-Джонсън и Майлс
Телър. Стана ясно, че 21-
годишната австралийска актри-
са Оливия Деджонг ще изпъл-
ни ролята на Присила Пресли,
която бе омъжена за краля на
рокендрола от 1967 г. до 1973 г.

"Оливия ще има онова
присъствие на екрана, което
превърна Присила Пресли в
икона - заяви Лурман. - Става
въпрос за много талантлива
млада актриса, чийто образ ще
е като контрапункт на изпълне-
нието на Остин в ролята на
Елвис."

Елвис Пресли умря през
1977 г. на 42-годишна възраст
в имението си "Грейсланд".
"Търсехме актьор, който може
да представи не само особените
естествени движения и вокални
способности на Елвис, но и
уязвимостта му", поясни режи-
сьорът.

Световна премиера на Найджъл
Кенеди във Варна
Световна премиера на Найджъл
Кенеди във Варна

През 2010 г. Мария Агреста де-
бютира на сцените на Софийска-
та опера и Театро Комунале, Мо-
дена, като Мими от "Бохеми" в
спектакли със състав изцяло от уче-
ници на Райна Кабаиванска.

В следващите години Агреста е
ангажирана в най-престижните
оперни театри - Метрополитън,
Миланската скала, Ковънт Гардън,
Операта на Париж, Римската опе-
ра, Арена ди Верона, Театро Реал
в Мадрид, Лирик опера в Чикаго,
Баварската щатсопера, Ла Фени-
че във Венеция, Фестивала в Зал-
цбург и много други. Партнира си
с най-големите световни тенори -
Пласидо Доминго, Йонас Кауфман,
Роберто Аланя, Франческо Дему-
ро, Андреа Каре.

Снимат биографичен
филм за Елвис
Пресли

Експозиция с женска
чувствителност в
Националната галерия

Изложбата продължава по-
соката на търсене на различ-
ни гледни точки на съвремен-
ни автори в атмосферата на
дома на Вера Недкова. Мяс-
тото е изпълнено с много спо-
мени и белязано от интелек-
туалното и творческо присъст-
вие на авторката. Платната й
ни потапят в духа на времето,
в което е живяла, разкриват
богатството на нейната лич-
ност и талант. Любопитна и
аналитично настроена към
промените в света, тя рисува
себе си многократно във всич-
ки етапи от развитието си ка-
то художник. Избраните авто-
портрети пораждат въпроси за
съдбата и философията на
твореца. Изложбата ще бъде на
разположение на публиката до
27 септември.
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- Природата е вложила у човека необходимостта да
се грижи за всички хора (Марк Аврелий)

- Природата е творец на всички творци (Гьоте)
- Този, който не обича отечеството си, не може да

обича нищо (Байрон)
- Човек обича родината си не защото е голяма, а

защото е негова (Латинска сентенция)
- Аз съм длъжен или да живея за благото на оте-

чеството, или да загина заедно с него (Цицерон)
- Любовта към родината превъзхожда всичко (Вер-

гилий)
- Капитализмът носи със себе си войната, както

облакът, носи бурята (К. Маркс)
- Съюзът на работниците от всички страни в края

на краищата ще изкорени всички войни (К. Маркс)
- Човекът по своята природа е обществено същес-

тво (Аристотел)
- Трябва да умееш да бъдеш добър човек (Ф. Гладков)
- Човекът е първият разговор, който природата има

с бога (Гьоте)
- Справедливостта е истина в действие (Дизраели)
- Чувствата водят човека, идеите водят човещина-

та (Михайловски)
- Добротата иска доказателства, красотата не ги

иска (Волтер)
- Всичко, което е младо, не може да стои спокойно

(А. Етиен)
- Има хиляди болести, но здравето е само едно (К.

Берне)
- Здравето не се цени, докато не дойде болестта

(Т. Фулър)
- На птицата - гнездо, на паяка - паяжина, на

човека дружба (У. Блейк)
- Запитали К. Маркс :"Недостатък, който ви внушава

най-голямо отвращение?" Той отговорил: "Угодничеството"
- Мъдростта е дъщеря на опита (Леонардо да Винчи)
- За да озаряваш със светлина другите, трябва да

носиш слънце в себе си (Р. Ролан)
- Наградата на великите хорае, че дълго след тях-

ната смърт не е сигурно дали действително са умрели
(Ж. Ренар)

- Парите са отличен слуга, но лош господар (Фр.
Бейкън)

- Достойнството е именно онова, което най-много
възвишава човека, което придава на дейността му, на
всичките му стремежи висше благородство, което му
позволява несъкрушимо да се възвисява над тълпата,
предизвиквайки нейния възторг (К. Маркс)

- От любовта към жената се е родило всичко кра-
сиво на земята (Горки)

- Ако никой не те обича - неразумно е да живееш
на този свят (Горки)

- Любовта е единственото нещо, което доказва, че
хората не могат да живеят един без друг (Декарт)

- Любовта е творец на всичко добро, възвишено,
силно, топло и светло (Ф. Дзерджински)

- Майката - това е съдбата на детето (Г. Николаева)
- Доброто име на родителите е най- доброто нас-

ледство за децата (Козма Прутков)
- Един баща значи повече, отколкото сто учители

(Дж. Херберт)
- Справедливата похвала е нужна на децата, както

слънчевото сияние на цветята (Кр. Боуви)
- Децата - живи цветя на земята (Горки)
- Децата са твърде често по-умни от възрастните и

винаги по-искрени (Горки)
- Детето - това е истината на любовта (М. Прищвин)
- На земята няма по-тържествен химн от бъбренето

на детските устни (В. Юго)
- Има само едно красиво дете на света - и всяка

майка го притежава (Гьоте)
- Младостта обича повече да бъде поощрявана,

отколкото обучавана (Гьоте)
- Поведението е огледало, в което всеки показва

своето лице (Гьоте)
- Тайната на успешното възпитание се крие в

Формулата на добрия афоризъм -

минимум думи с максимум смисъл

сияйните и върхове може да стигне само онзи, който
се катери по нейните каменисти пътеки, без да се бои
от умората (К. Маркс)

- Ученият без трудове е като дърво без плодове
(Саади)

- Науката е организирано знание (Спенсер)
- Съмнявайки се, отиваш към истината (Цицерон)
- Самомнението е враг на прогреса (Бион)
- Прогресът - закон на природата (Волтер)
- От миналото ние вземаме огъня, а не пепелта (Ж.

Жорес)
- Прогресът не е случайност, а необходимост (Х.

Спенсер)
- Историята показва, че прогресът е невъзможен

без борба (М. Торес)
- Може да се възхищавате на древността, но тряб-

ва да следваме съвременността (Тацит)
- Опитът е вечният учител на живота (Гьоте)
- Опитът е дете на мисълта, а мисълта - дете на

действието (Дизраели)
- Опитът е най-добрият учител: ние винаги запом-

няме неговите уроци добре (Ф. Купър)
- Едно трънче опит струва колкото цяла гора нази-

дания (Дж. Лоуел)
- Трябва да помним, че от опита следва да извле-

чем само мъдростта, която той съдържа - и нищо по-
вече (Марк Твен)

- Изворът на истинското знание са фактите (П.
Боаст)

- Пробен камък на истината е практиката (Гьоте)
- Без етична култура няма спасение на човечест-

вото (А. Айнщайн)
- Без да познаваш историята на културата, е не-

възможно да бъдеш културен човек (Горки)
- Изкуството без идеи е човек без душа, т.е. труп

(В. Белински)
- Прекрасното не остарява. Истинското изкуство

не умира (Ж. Бизе)
- Народното винаги е било оплодяващ източник на

всяко изкуство (Р. Вагнер)
- Щом някой човек на изкуството започне да рабо-

ти за пари - прощавай, надежда за добри произведе-
ния (С. Бътлър)

- В изкуството се крият семената на съзнанието
(Гогол)

- Изкуството има един враг и неговото име е неве-
жеството (Б. Джонсън)

- Ако искаш да се наслаждаваш на изкуството, то
ти трябва да бъдеш художествено образован човек (К.
Маркс)

- Въображението, този велик дар, той много съдей-
ства за развитието на човечеството (К. Маркс)

- Изкуството е най-възвишената радост, която чо-
век дарява на себе си (К. Маркс)

- Жаждата за печалби не е създала нито един
творец, но е погубила много (В. Олстън)

- Вдъхновение е нужно както в поезията, така и в
геометрията (Пушкин)

- Най-високото качество на всяко изкуство е него-
вата искреност (С. Рахманинов)

- Изкуството заслужава почит и любов само тога-
ва, когато е истински човечно (Р. Ролан)

- Изкуството е природата плюс човекът (К. Тимиря-
зев)

- Творецът трябва да съчетава правдата с красота-
та (Л. Фойхтвангер)

- Животът е кратък, изкуството вечно (Хипократ)
- Литературата трябва да стане оръжие на народа -

страшно като мълнията и просто като хляба (Ж. Амаду)
- На въпроса: "Кое е мерилото, по което трябва да

съдим дали една книга е добра?" Аристотел отговорил:
"Необходимо е да преценим три неща: дали авторът е
казал всичко, което е искал да каже и дали е казал
това така, както е трябвало да го каже!"

Страницата подготви
доц. д-р Иван ГАВРИЛОВ

уважението към ученика (Р. Емерсон)
- Възрастните никога не бива да правят пред мла-

дите онова, което не е достойно за подражаване (Ла-
тинска сентенция)

- Възпитателят трябва сам да бъде възпитаван (К.
Маркс)

- Да наказваш, е лесно, трудно е да възпитаваш
(Стара немска мъдрост)

- Запитан веднъж с колко учените превъзхождат
неуките, Аристотел казал: "С толкова, с колкото живи-
те превъзхождат мъртвите".

- Словото понякога е по-действено от физическото
действие (А. Афиногенов)

- Словото наранява по-бързо, отколкото лекува (Де-
мокрит)

- Словото често е по-убедително от златото (Де-
мокрит)

- Няма нищо по-силно от словото (Менандър)
- Заговори за да те видя (Сократ)
- Няма по-силна магия от магията на словото (А.

Франс)
- Думите са също постъпки (А. Франс)
- Най-голямото съкровище е хубавата библиотека

(В. Белински)
- Книгопечатането е артилерия на мисълта (П. Бо-

аст)
- Книгата е паметник на отишлите във вечността

умове (Девенант)
- Колекцията от книги е нещо като университет (Т.

Карлайл)
- Книгите са инструмент за насаждане на мъдрост

(Я. Каменски)
- "Душевно лекарство" - надпис над входа на биб-

лиотеката на египетския фараон Рамзес ІІ (Ж. Ренар)
- Ако сравним интелекта с растението, то книгите

приличат на пчелите, които пренасят оплодотворява-
щия прашец от еин ум на друг (Дж. Хауел)

- Дом, в който няма книги, прилича на тяло без
душа (Цицерон)

- Книгите за мен са по-скъпи от престола (Шекспир)
- Четенето за ума е същото, както физическите

упражнения за тялото (Дж. Адисон)
- Една капка мастило е достатъчна, за да възбуди

мисли у милиони хора (Байрон)
- Четейки автори, които пишат добре, свикваме да

говорим добре (Волтер)
- Колкото повече четете без да размишлявате, тол-

кова повече се уверявате, че много знаете, а колкото
повече размишлявате, четейки, толкова по-ясно виж-
дате, че знаете твърде малко (Волтер)

- Хората престават да мислят, когато престанат да
четат (Дидро)

- Науката е непрестанната, многовековна работа на
мисълта да сведе заедно, посредством система, всич-
ки познаваеми явления в нашия свят (А. Айнщайн)

- Както окото е потребно за светлината, така нау-
ката и образованието са потребни за който и да е
народ (Хр. Ботев)

- Науката е обясняване на много съмнения; тя е
виждане на скритото; тя е око за всичко; сляп е онзи,
който я няма (Древно индийска мъдрост)

- Науката е пълководецът, а практиката - войници-
те (Леонардо да Винчи)

- В науката няма широки и отъпкани пътища и до

Поучителните мисли и
афоризмите са литературен
жанр, известен на човечест-
вото от древността. Предпо-
лага се, че първите книги по
тази тематика са издадени
през VІІІ - ІV в. преди нова-
та ера в Индия. В България
през миналите векове тази
тематика е намерила място
в народните умотворения и
в старобългарската литерату-
ра. За да изразят редица ос-
новни положения в своите
съчинения, мислителите Карл

Маркс и Фридрих Енгелс съ-
що са ги илюстрирали с мис-
ли и афоризми.

Афоризъм е гръцка дума,
която буквално значи "огра-
ничение". Това е такъв сло-
весен израз, в който се вла-
га смисъл, обобщаващ жиз-
нен опит, даващ указание за
поведение при различни об-
становки, изложен в най-
пестелива и запомняща се
форма. Афоризмът подбира
максимум съдържание при
минимум думи. "Афоризмът

- това е мъдрост в портатив-
на форма, концентриран ек-
стракт на мисли и чувства" -
казва У. Олджър. Афоризмът
стои на границата между на-
уката и изкуството като свър-
зващо звено между тях.
Неслучайно Марк Твен каз-
ва: "Правилна дозировка на
афоризми - минимум думи,
максимум смисъл". Чехов оп-
ределя: "Краткостта е сестра
на таланта", а Флобер допъл-
ва :"Колкото по-прекрасна е
мисълта, толкова по-звучна

е фразата. Афоризмите са
миниатюри, които се полз-
ват с авторитета на най-кон-
дензираните по съдържание
мисли, насочени към кори-
гиране моралното поведение
на читателя или слушателя.
Независимо от съответния
етап от развитието на общес-
твото афоризмите въздейст-
ват на хората положително.
Анекдотите, остроумията,
мислите, афоризмите, при-
казките, така както и запове-
дите в Древна Индия се смя-

тали като средство за опре-
деляне нравственото поведе-
ние и съвършенство на чо-
века.

Ще завърша с думите на
Анатол Франс: "Не се смя-
тайте за неканен гост на пи-
ра на мъдреците, заемете
мястото, което ви е запазе-
но. И тогава очи в очи с
прекрасните творения на по-
ети, учени, артисти, истори-
ци от всички времена и на-
роди, вие правилно ще оце-
ните неизвестни хоризонти."
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Том и Джери:

"Игра, любов и безумие":

12. ÇÀÄ ÊÀÄÀÐ

Анимиран котарак,
раздразнен от досадната
мишка, която живее в дома
му, измисля подъл план да я
залови, като залага капан с
вкусно сиренце. Умната
мишка, разгадала плана,
безопасно измъква сиренето
и препуска към дупката си с
пълен корем.

Вероятно можете да се
досетите какво се случва
след това. Историята завър-
шва както почти винаги:
котаракът пищи от болка,
след като поредният му
унищожителен план се е
обърнал срещу него.

Сюжетът може да е
познат, но историята зад
него може да не е. Анима-
ционната поредица извървя-
ва пътя от наградата на
Академията до филмова

Том и Джери: войната между котката
и мишката навърши 80 години

Актрисите Лайза Мине-
ли и Лорна Лафт заявиха,
че няма да гледат филма
"Джуди", който разказва за
трагичния край на живота
на майка им. Дъщерята на
известната певица Джуди
Гарланд даде интервю за
"Върайати", в което споде-
ли мнението си за новия
филм, режисиран от Рупърт
Гулд.

Лайза Минели се надя-
ва, че актрисата Рене Зелу-
егър, която изигра ролята

Театрализиран па-
рад по бреговете на ка-
нала Канареджо откри
традиционния Венеци-
ански карнавал, от 8
по 25 февруари. Кул-
товият карнавал се
провежда всяка годи-
на за 18 дни до Вели-
кия пост и завършва
в последния месояден
ден - вторник.

Началото е сложе-
но през далечната
1926 г., когато Сена-
тът на Венецианската
република провъзгла-
сил последния ден
преди Великия пост за
празничен. От XIII в.
датира и производст-
вото на маски за това
събитие. През 1436 г.
се формира първата
отделна търговска
гилдия на майсторите
на венециански маски.
Карнавалът е бил най-
пищното и чакано съ-
битие до завладяване-
то от Наполеон през
1797 г. Той започвал с

Лайза Минели не иска да
гледа филм за майка си

"Игра, любов и безумие": във Венеция
се откри карнавалът

продукция.
Така Том и Джери, които

тази година навършват 80
години, се превръщат в една
от най-известните двойки
анимационни герои в света.

Дуото се ражда от отчая-
нието на анимационния
отдел на MGM, където
работят създателите му -
Бил Хана и Джо Барбара.
Те се мъчели да постигнат
успеха на други студия,
създали хитови герои като
Мики Маус.

От скука аниматорите, и
двамата ненавършили 30
години, започнали да
рисуват собствените си
идеи. Барбара си спомня, че
харесали простата концеп-
ция за анимационен филм
за котката и мишката, с
конфликти и преследване,

въпреки че това било
правено.

Първият епизод вижда
бял свят през 1940 г. Дебю-
тът е хит и студиото печели
"Оскар" за най-добър
анимационен късометражен
филм. Въпреки работата си
аниматорите не били
кредитирани за победата.

Промяната настъпва
след писмо от влиятелен
индустриалец от Тексас с
питане кога ще види още
епизоди за "прекрасните
анимационни котка и
мишка". Така Джаспър и
Джинкс, както се казват в
първия епизод, стават Том и
Джери. Понякога приятели,
понякога врагове - тяхното
съперничество става люби-
мо и на възрастните в
киносалоните.

на майка й, е получила удо-
волствие от работата по то-
зи проект. Актрисата граб-
на статуетка "Оскар" за бри-
лянтното си превъплъщение
на една от иконите на Хо-
ливуд.

Мнението на сестрите
споделя и режисьорът на
филма Рупърт Гулд. Той от-
беляза, че не би му хареса-
ло да гледа биографичен
филм за майка си. Режисьо-
рът обясни, че не става ду-
ма за лоши отношения, а

за чувствителността от чис-
то лични преживявания и
спомени.

Зелуегър и Гулд твърдят,
че филмът "Джуди" "възх-
валява" майката на Лайза
Минели. Всеобщото мнение
е, че филмът е доста тежък
за гледане заради трагични-
те фрагменти от биографи-
ята на Гарланд: зависимост-
та й към алкохола, разри-
вът с бившия й съпруг и
борбата за попечителство
над децата й.

бал, след който били
провеждани многоб-
ройни тържества ,
представления, улични
спектакли и хазартни
игри из целия град.
Празненствата траели
седмици, дори поняко-
га месеци.

По този начин Ве-
неция си създала име
на град, отдаден на за-
бавленията и се пре-

върнала в място на
изкушенията и удовол-
ствията от живота.
Традицията изисквала
от всички участници в
карнавала, без значе-
ние на тяхната соци-
ална прослойка, да се
дегизират. Това позво-
лявало на хората да
запазят своята ано-
нимност, като по този
начин разликата в

класите се стопявала.
Анонимността, която
осигурявали маските
обаче, предразполага-
ла към извършване на
престъпления и без-
разборни флиртове.

Той се превърнал в
"пир по време на чу-
ма" и си създал твър-
де лоша репутация.
Поради това празни-
кът бил забранен за
дълъг период. Карна-
валът е възобновен от
1980 г.  Ядрото на
празника е площад
Сан Марко, на който
се издига грандиозна
сцена с многобройни
спектакли и концерти.
Най-различни изяви
се организират из це-
лия град. Най-попу-
лярното събитие е
"Полетът на Ангела" -
традиция, при която
от върха на камбана-
рията на "Сан Марко"
се издига и спуска бя-
ла фигура на акробат,
представляващ анге-
ла.

Дженифър Анистън притежава
имение за 21 млн. долара

Откакто Дженифър
Анистън се присъедини
към Инстаграм, актриса-
та съвсем леко надигна
завесата около личния
си живот и дори позво-
ли на последователите
си в социалната мрежа
да надзърнат в нейния
приказен дом. Дори са-
мо части от имението,
оценено на 21 милиона
долара, очароваха почи-
тателите на звездата от
"Приятели", които искат
да видят повече от него.

Анистън купува къ-
щата, разположена в
Бел Еър, Лос Анджелис,
през 2011 г., след като
продава тогавашното си
жилище с намерението
да се премести в Ман-
хатън. Планът й обаче,
е осуетен още преди да
се спре на определен
имот, когато тълпа от
папараци се изсипва
пред сградата в Грину-
ич Вилидж, в която при-
тежава апартамент. То-
гава тя взема решение
да се върне обратно в
Града на ангелите и та-
ка открива тази възхи-

тителна постройка, към
която мигновено усеща
връзка.

Бившата съпруга на
Брад Пит казва, че ако
не бе станала актриса,
най-вероятно е щяла да
бъде дизайнер, тъй като
проектирането е нейна
страст, тя се доверява на
професионалисти.
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Студент се прибира
вкъщи за ваканцията. От-
варя хладилника - отвът-
ре го гледа огромен пос-
тер на гола мадама от
"Плейбой". Ошашавен,
пита майка си:

- Що за чудо е това?
- Ами, синко, сложих

я вътре нарочно... като
ми се прияде и като от-
воря хладилника, и като
я видя, се сещам, че ис-
кам такава фигура, и зат-
варям, без да ям...

- Е? И има ли полза?
- Амиии, да... аз отс-

лабнах с 5 кг, ама баща
ти надебеля с 10!

  

- Що удари детето,
ма?!

- Каза ми, че съм де-
бела.

- И като го удари, от-
слабна ли?

  

В сайта за запознан-
ства:

- Какво си търсиш?
- Къде да паркирам.

  

Разговор между де-
журни сестри в спешно-
то:

- Как е днес, имахте
ли работа?

- До 6 вечерта жив чо-
век нямаше...

  

- Помощ, помощ! - чу-
ва се сърцераздирателен
вик в един от вагоните
на влак. - Има ли на то-
зи влак лекар?

От едно купе изскача
човек по чорапи и тича
по посока на вика.

- Аз съм лекар! На ко-
го е необходима помощ?

- На мен! - радостно
отговаря един от седящи-
те в купето пътници. -
Докторе, я ми кажи бо-
лест на гърлото със се-
дем букви...

  

- Хайде да се оже-
ним?

- Добре, първо ти!

  

От корона вируса мо-
жете да се отървете!

За справка: принц Ха-
ри!

  

Момче говори с май-
ка си по телефона:

- Мамо, аз съм в един
стриптийз бар.

- Виждаш ли нещо,
което не трябва да виж-
даш?

- Да!
- Какво?
- Татко!

  

- Ленче, кой е този
младеж, дето излиза сут-
рин от вас?

- Един студент 4-ти
курс!

Анекдоти

- Ама редовно ли?
- А, не! Само мъжът

ми като е в командиров-
ка.

  

Като хвана чашата с
ракия, два гласа започ-
ват да ми говорят!

Единият:
- Изпий я, бе, изпий

я!
Другият:
- Не го ли чу, бе?! Из-

пий я!

  

Трите най-ефикасни
рецепти у нас:

1. Намажи го с ракия.
2. Разтрий се с ракия.
3. Удари една ракия.

  

- Не ми върви с же-
ните!

- Ходи ли на врачка?
- Ходих, но не ми да-

де и тя...

  

Катаджия спира блон-
динка:

- Не видяхте ли огра-
ничението от 40 км в час?

- Видях го, но си по-
мислих, че е за елените
от предишния знак.

  

Атлетичен, добре изг-
леждащ млад мъж влиза
късно през нощта в де-
нонощна аптека.

- Седем презервати-
ва! - поръчва той.

Младата аптекарка -
кокетно:

- За тук, или за вкъ-
щи?

  

Жена се обажда на
мъжа си, който е в зат-
вора:

- Скъпи, трябва да ти
призная нещо - изневе-
рих ти.

- И аз, скъпа.
- Но аз не исках...
- Ти да знаеш пък аз

как не исках...

  

Върви си Червената
шапчица из гората. Из-
веднъж от храстите се
показва главата на Кум-
чо Вълчо:

- Къде си тръгнала,
Червена шапчице? Навяр-
но при баба си?

- Да.
- А в кошницата на-

вярно имаш козунак?
- Да.
- И навярно е загър-

нат в хартия?
- Да.
- Дай ми хартията,

много ти се моля!

  

Попитали Радио Ере-
ван:

- Какво ще се произ-
вежда в завода на "Тес-
ла" в България?

- Дръжки!

  

Между съседки:
- Комшията отдолу е

голяма гад. Снощи отидох
да му искам захар, а той
чак сутринта ми каза, че
няма!

  

- Скъпи, дадох новите
ти дънки на съседа.

- И защо?
- Нали не ги харес-

ваш?
- Що не даде и майка

си, аз и нея не харес-
вам...

  

- Ленче, бях на Павел
баня да си лекувам кръс-
та.

- И к'во?
- Ходих и на баня, но

повече помогна Павел...

  

Адвокат праща телег-
рама на клиента си:

- Тази вечер почина
вашата тъща. Какво да
поръчам: погребение,
кремация или балсамира-
не?

Клиентът отговаря:
- Поръчайте и трите,

не мога да рискувам!

  

- Вчера Ванката ми се
оплака, че жена му не
прави френска любов.

- И ти к'во му каза?
- Е, са, приятел ми е,

как да му кажа, че пра-
ви...

  

Френски полицай пи-
ше описание на жена:

- "Очи черни, големи,
изразителни, страстни,
омагьосващи, излъчващи
неутолимо желание, огън
и чар... Едното липсва."

  

- 12 сунгурларски ра-
кии.

- Е що па 12?
- Защото след 6-ата

не мога да казвам сун-
гурларски.

  

Вървят двама бълга-
ри към бесилката:

- Хайде да избягаме!
- А бе, по-добре да си

траем, че да не стане по-
лошо...

  

- Искам, да направиш
нещо романтично за мен!

- Черпи две бири и ще
ти напиша името на сне-
га...

  

Лято. Жега. Влакът
София - Варна. Няма ни-
какви места, всичко е
претъпкано. На двама та-
рикати обаче не им се
стои прави.

Влизат в едно купе и
почват да гледат под се-
далките, излизат...

Влизат в следващото
купе, пак гледат под се-
далките... Пътниците ги
питат:

- Какво правите, бе?
- Абе, изпуснахме си

змията и я търсим...
Лека-полека пътници-

те се изнизали от купе-
то. Нашите се настанили
вътре, заключили врата-
та, пуснали пердетата и
легнали да спят. След ня-
колко часа се събуждат.
Единият поглежда през
позореца. Вижда чичка-
та, дето почуква колела-
та на влака...

- Еййй, чичеее, във
Варна ли сме вече?

- Абе, к'ва Варна, бе...
Вие не разбрахте ли...
Некви идиоти си изпус-
нали змията и трябваше
да откачим вагона...

  

20:00.
- Обещах си да не ям

повече, каквото и да се
случи!

22:00.
- Случи се.

  

Тази година снегът ни
изненада два пъти. Пър-
вият път, когато не дойде,
а вторият, когато дойде!

  

Леля Пенка, чистачка-
та в Музея на модерните
изкуства, гледайки раз-
лятото по пода кафе, се
провикна:

- Шефеее, това по по-
да изкуство ли е, или да
го избърша?

  

- Келнер, шише ра-
кия, кана бяло и кана
червено вино!

- Ама, мило, нали щях-
ме да отбелязваме и
Свети Валентин?!

- А, да... И едни сър-
ца на шиш!

Силвестър
Сталоун

Хю Джакмън
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Ловенето със застопорен ваглер е ба-
зова техника в мачовия (английски) ме-
тод на риболов. Мнозина препоръчват като
най-подходящи плувките от естествени ма-
териали (например, от пауново или гъше
перо). Те са по-чувствителни и издръжли-
ви на натоварване с тежести, отколкото
плувките от изкуствени материали. А как-
то ще видим по-нататък, утежняването е
основен проблем, когато искаме да при-
ложим успешно метода. Тоест колко сач-
ми, как и къде да ги разположим, за да
избегнем възможните грешки.

За да бъде замятането ефикасно, же-
лателно е утежняването да бъде опросте-
но. Основното правило е почти всички
тежести да бъдат разположени около плув-
ката и само няколко малки сачми да бъ-
дат изтеглени надолу по линията. Едно
предупреждение: сачмите около плувката
трябва да се притегнат добре, защото имат
навика да се приплъзват и да нарушават
целия баланс на линията. Дребните сач-
ми надолу по линията се поставят по раз-
личен начин в зависимост от условията и
мястото на риболов.

В езерата, блатата и каналите стръвта
трябва да пада бавно и спокойно, за да
позволи да "опипаме" с нея всички вод-
ни хоризонти. Достатъчно е да се поста-
вят две сачми (примерно № 6 и № 8) за
да постигнем тази цел. Понякога, за да
придадем по-голяма чувствителност на
линията, се налага да сменим № 6 с две
сачми № 8. Можем да използваме и по-
масивно утежнение, ако дребните риби
атакуват стръвта. Например четири сач-

Някои въпросителни около
застопорената плувка „Ваглер“

ми № 6, струпани на около 7-8 см над
куката, за да се "измъкне" стръвта от
такива досадници.

Най-често допусканата грешка от ри-
барите, които практикуват риболов със
застопорен ваглер, е монтажът на разп-
ръснати по линията сачми. Подобно разп-
ределение на утежняванията само улесня-
ва честите оплитания и с нищо не допри-
нася за по-доброто поднасяне на стръвта.

В реките застопореният ваглер е за
предпочитане тогава, когато искаме стръвта
да плава със скоростта на течението. В
случай, че се налага да спираме или да
намаляваме скоростта на движение, е по-
добре да изберем плувка от балсово дър-
во с две точки на прикрепването й към
линията. Обикновено при такъв риболов
за ловене и захранване се използват бе-
ли червеи. Необходимо е да можем да под-
несем стръвта свободно и възможно най-
естествено във всички водни хоризонти.
Употребата на тежки захранки върху дъно-
то не е оправдано. Най-подходящо е бели-
те червеи да се разхвърлят така, че да се
разпръснат върху 4-5 кв. метра. Идеята е
ясна: ако при кълване изпуснем рибата,
да не се налага да изваждаме линията, а
да я оставим да се носи от течението в
рамките на захранения сектор.

Нека все пак да си даваме сметка, че
при риболов в реки трябва да се прими-
рим с две неудобства на застопорения
ваглер. Първо - ако задържим линията,
плувката скоро ще изплава и ще легне
върху повърхността на водата. И второ -
когато забавим движението й, под въз-

действие на речното течение тя бързо
ще се приближи към брега.

Дълбочината на участъка определя
монтажа на линията (положение на плув-
ката и на утежняванията) и затова се
оценява като първостепенен фактор. Ако
риболовствате в непознат водоем, може
би ще ви помогне това, което е измис-
лил английският състезател по риболов
Дав Харел, който е твърд противник на
насилственото изместване на сачмите по
влакното, защото така те се повреждат.
Вместо "сонда", която може да вдигне
доста шум и да подплаши рибите, Дав
Харел препоръчва следните действия за
оценка на дълбочината на участъка: тя
първо се преценява на око и се "отпус-
кат" около 60 допълнителни сантиметра;
в края на линията се монтира сачма,
която може да потопи плувката; следват
няколкократни замятания и придвижва-
ния на сачмата нагоре, докато се уста-
нови по поведението на плувката, че е
избрана най-подходящата дълбочина. След
това излишното влакно се отрязва за-
едно със сачмата и се получава линия,
която е пригодена за съответната дъл-
бочина, но не е отслабена от местенето
на сачмите или от специализираната "
сонда".

В реките измерването на дълбочината
става значително по- лесно. След монти-
рането на линията, тя се пуска по тече-
нието, като се променя само дълбочината
на закачане на куката.

Застопореният ваглер може да се из-
ползва и в по-дълбоки води. В този слу-

Методът е много
подходящ за водоеми
без течение или със
съвсем слабо движение
на водата. Главното му
достойнство е в това,
че примамката (стръв-
та), бавно потъвайки
към дълбочините, изг-
лежда на рибите съв-
сем обичайно и не ги
кара да бъдат по-пред-
пазливи.

Използва се дълъг
еластичен телескоп с
тънко влакно и малка
кука. Може да се мон-
тира и съвсем малка, ле-
ка и подчертано чувст-
вително плувка, но не

ÊóëèíàðèÿНа свободно потъваща тежест

Не може да се пред-
ложи точен превод на
български език на този
руски, а още повече -
специфичен рибарски из-
раз. Но следващите ре-
дове ще изяснят за как-
во по-точно става дума.
Преди всичко да кажем,
че методът е определено
старинен, което не озна-
чава, че трябва да го от-
речем. Пригодим е както
за варианта с използва-
не на дълъг телескоп без
водачи (тип "камшик"), та-
ка и за въдица с макара
и прът с водачи (ако це-
лим далечно замятане).
Като стръв е най-добре да
се използват червеи, на-
секоми или техните личин-
ки, събрани по брега на
водоема, или в плитчини-
те. Стръвта се пуска в
близост до дъното или та-
ка, че едва да го докос-
ва . Отпуска се малко
аванс на влакното, така
че тя да се придвижи на
около метър, след това се
придърпва  за  около
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В проводку

3-4 секунди с цел да се
отдели от дъното. Точно в
този момент обичайно
следва кълването на ня-
коя риба. Видът на уло-
вените риби зависи от
конкретните условия на
водоема и от избраната
стръв. Но най-чести жер-
тви на коварните придър-
пвания са мряна, кефал,
скобар, платика, червено-
перка, пъстърва... Сиреч,
основни обитатели на на-
шенските водоеми.

Засичането се извър-
шва веднага щом устано-
вим и най-дребната ано-
малия в поведението на
плувката: спиране, потреп-
ване, отклоняване встра-
ни, изплаване и полягане
върху повърхността на во-
дата... И естествено, потъ-
ването й в дълбочина.

Най-важната "хитрин-
ка" на метода "В провод-
ку" е по-леката тежест,
която хем държи плувка-
та леко наклонена, хем
осигурява бавно потъва-
не на стръвта.

Наричат една риба "риба-слон".
Но това название е повечко прис-
мехулно, защото природата не е на-
дарила този рибешки вид с впечат-
ляващи габарити. В случая, обаче,
нас ни интересуват други способности
на тази сравнително дребна рибка -
нейната чувствителност към качест-
вото на водата, в която живее. Риб-
ката е толкова прецизна в оценката
си, че събудила интереса на израел-
ски военни служби и те са разрабо-
тили система за контрол на питей-
ната вода с участие на риби-слон.

По сходен начин реагират и в
САЩ. В Ню Йорк и Сан Франциско
също са внедрени системи за конт-
рол на водата чрез наблюдаване на
поведението на риби. Те пак са раз-
работени от подразделения на арми-
ята на САЩ. Но за разлика от Изра-
ел, американците раздават военни па-
гони на… шарани. Рибите живеят в
басейн, през който преминава вода-
та, предназначена за битови нужди.

Продукти: 400 г почис-
тена риба (готова рибна
кайма), два стръка праз
лук, 4 средно големи кар-
тофи, 1 яйце, 2 супени лъ-
жици брашно, 2 супени лъ-
жици настъргано сирене,
5-6 лъжици олио, сол, ли-
монов сок, млян черен пи-
пер, дафинов лист.

Приготвяне: рибата се
нарязва на дребни късчета,
поръсва се със сол, лимо-
нов сок, черен пипер. Оста-
вя се да отлежи около по-
ловин час на хладно място.

 Празът се нарязва на
ситно и се задушава в две
супени лъжици олио. Сва-
рените в подсолена вода
картофи се обелват и се
намачкват с вилица. Така
приготвените продукти се
смесват и към тях се при-
бавят настърганото сире-
не, яйцето, черният пипер.
Сместа се омесва оконча-
телно и от нея се оформят
крокети във формата на
кебапчета. Те се овалват в
брашното и се пържат в
предварително сгорещено
олио, докато хванат зла-
тиста коричка. Поднасят се
със зелена салата или су-
рова туршия в зависимост
от сезона.

Крокети от
рибно месо

цялата си дължина вър-
ху повърхността, след
което се следва негово-
то естествено поведе-
ние. При кълване по-
някога плувката спира
да се движи - засичане-
то трябва да е незабав-
но. Ако не последва къл-
ване в първите момен-
ти, се изчаква стръвта
да стигне дъното и да
полежи там 2-3 мину-
ти. Следва ново замя-
тане.

Използва се естест-
вена стръв и най-вече
насекоми или техните
ларви, червеи, гъсени-
ци…

Ëþáîïèòíî

Риби с военни пагони

Специално монтирани датчици пре-
дават на компютрите всяко отклоне-
ние в поведението на шараните. Нап-
ример, учестеното им дишане се пре-
дава като тревожно съобщение, за-
щото почти сигурно се дължи на евен-
туални замърсявания във водата. То-
ва е сигнал за внимание и затова се
предприема незабавна проверка на
качеството на водата в басейна.

Компанията IAC, внедрила сис-
темите за контрол, съобщава, че с
помощта на рибите с пагони мно-
гократно се съкращава времето за
реакция при евентуална опасност. А
и системите действат безотказно, за-
щото рибите никога не грешат.

чай някои въдичари, даже и при състеза-
ние, не си правят труда да измерват дъл-
бочината на участъка. Те отпускат стръв-
та в дълбочина (примерно на около 2
метра) и чрез добре преценена захранка
се опитват да привлекат рибите точно в
този воден слой. Методът е много подхо-
дящ, когато поради атмосферните усло-
вия кислородното съдържание на придън-
ните водни слоеве намалява и рибите се
издигат към повърхността.

Със застопорен ваглер без проблеми
можем да постигнем добра дистанция на
замятането. То трябва да бъде силно, но
не грубо. За да избегнем оплитането на
линията, по време на полета й към изб-
рания участък трябва леко да задържим
влакното непосредствено преди падането
върху повърхността. Така линията не се
изсипва накуп, а леко се развива по дъл-
жината си още във въздуха. Добре е да
наблюдаваме как плувката заема естест-
веното си положение. Даже и да сме из-
ползвали малки сачми в долната част, те
леко ще я потопят, а след съвсем кратко
време тя ще се върне към нормалното си
положение. Внимание: ако плувката се ус-
покои твърде бързо, това е знак за нес-
получливо замятане, при което се е стиг-
нало до вероятно оплитане на линията.

се използва никаква те-
жест.

Подходящи участъ-
ци са: под надвиснали
над водата дървета или
храсти, около или на
границата на рязък пре-
ход към дълбокото, спо-
койните и дълбоки за-
ливи до високи брего-
ве… Замята се така, че
влакното да полегне с
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Япония е страна, която
неведнъж ни е удивявала
със своите навици, тради-
ции и хорски нрави.
Някои неща можете да
видите или направите
само там. И ако за евро-
пейците доста от тези
неща са странни, японци-
те са си изградили един
много добър свят, в който
на пиедестал са ценности-
те.

Знаете ли например, че
учениците в Япония нямат
никакви изпити, тестове,
контролни и прочее,
докато не станат в 4. клас?

Училището може да научи
децата не само да пишат, че-
тат и смятат, а може също
така да ги стимулира да се
грижат за другите.

Подобно решение вземат
учителите в малкия ирлан-
дски град Клонакилти. През
целия месец декември вмес-
то да пишат домашни, де-
цата трябва да вършат доб-

В Ирландия стимулират
грижата за другите

Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас
Училищата в Япония учат
на доброта

Обяснението е просто,
поне за японците.

Защото целта на първи-
те години от обучението
на децата е не да ги съдят
и преценяват според
техните знания или уме-
ния за учене, а да възпи-
тат у тях добри маниери,
качества като състрадание,
доброта. Това е период,
който е посветен на нещо
много по-важно от оценки-
те и изпитите - изгражда-
нето на характера на
личността. Японците учат
първо на човечност и
после на знания.

Американската певица
и композитор Кейти Пе-
ри разказа , че принц
Чарлс говори със своите
цветя. Той я помолил да
им изпее нещо, пише Риа
Новости. Тя е назначена
за посланик на благотво-
рителен фонд British Asian
Trust, който Чарлз осно-
вал през 2007 г. Фондът

Кейти Пери ще пее на
цветята на принц Чарлс

Хорхе Букай гледа на живота с други очи

ри дела, да помагат и да но-
сят радост на други.

Училищното ръководство
вече трета година подред про-
вежда подобен социален екс-
перимент. Преди една годи-
на в училището имаше Ме-
сец на благодарността, по
време на който всеки ученик
води дневник и записва в не-
го всички поводи да каже и

получи "благодаря". Тази го-
дината пък темата е - добри-
те дела. Учениците отново
трябва да си водят дневник,
в който да записват какво
добро дело са свършили. Тук
може да включат оказана по-
мощ на съседи и роднини,
колективна работа за благот-
ворителност, училищни про-
екти.

се занимава с подпомага-
не на социално незащи-
теното население в Юж-
на Азия и Великобрита-
ния. В това число, помощ
за 5,8 милиона деца, кои-
то работят в Индия при

тежки условия.
На събитието на Britain

Asian Trust Кейти и принц
Чарле изнесоха своите ре-
чи по тези важни теми, а
по-късно принцът, задно
със съпругата си Камила,
покани американската пе-
вица с годеника й Орлан-
до Блум на частна вечеря

След срещата си с

принц Чарлс тя казва:
"Струва ми се, че той има
невероятно добра душа,
разговаря със своите рас-
тения. Попита ме дали
мога да пея за тях, аз обе-
зателно ще сторя това".

"И вървейки по пътя си,
носейки мъката си, човек раз-
бира, че наистина може да
издържи, че наистина има
стойност. Все пак човек ни-
кога не знае колко силен е,
докато единственият избор,
който има, е да бъде такъв" -
пише Букай.

Хорхе Букай - аржентине-
цът, който гледа на живота с
други очи; човекът, който учи,
че преди да обичаме другите,
трябва да се научим да оби-
чаме себе си. Терапевтът, кой-
то показа, че любовта има
нужда от свобода, за да жи-
вее. Наричат го "Маестро на
щастието", "Учител за живо-

та". Автор е на десет-
ки книги, преведени
на повече от 25 езика
и издадени в 2 млн.
копия по цял свят.

"Най-добрият на-
чин да бъдеш щаст-
лив е просто да жи-
вееш с целия си ка-
пацитет на живеене,
просто гмуркаш се
дълбоко и живееш с
пълни обороти, и се
наслаждаваш с дъл-
боки чувства - тогава
чувството на любов
ще се усилва" - ин-
тервю по Нова ТВ
през 2010 г.
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Ема Уотсън крие екземпляри
от „Малки жени“ из Лондон
Триумф, изненади и неудачи на "Оскарите"

Връчването на награди-
те "Оскар" носи радост, три-
умф и разочарование.

Филмът "Ирландецът" на
Скорсезе остана без нито
една статуетка, независом
че има цели десет номина-
ции. За най-голям неудач-
ник се смята "1917" на Сам
Мендес. Филмът се опре-
деля от критиците като "кра-
сив филм за войната", цял
сезон при това бе спряган
като фаворит за "Оскар" от
букмейкърите и експертите.

Академията за филмово
изкуство награди за техни-
ческо майсторство операто-
ра на "1917" Роджер Дикинс
и специалистите по визуал-
ните ефекти и звука.

Така се получи, че "Ир-
ландецът" остана с нула

награди. Тази антиганкс-
терска сага остава извън
наградените и това се счи-
та за абсурдно решение на
Американската киноакаде-
мия тази година. Преди го-
дини режисьорите от ранга
на Скорсезе се награждава-
ха за цялостно творчество
и заслуги към кино изкуст-
вото. Като куриоз в тази
посока е наградата на Скор-
сезе с "Оскар" за най-сла-
бия му филм - "Отстъпни-
ци". Списъкът от награди
на този режисьор през го-
дините е толкова дълъг, че
журито не смята повече да
го отличава. Той е класик
от голям мащаб и другите
номинирани в сравнение с
него са като джуджета пред
великан.

Той е не само много кра-
сив, но и най-младият от
певците на хор "Турецкий" -
само на 23 години. Алибек
Алмадиев е част от легендар-
ния руски хор, който гостува
у нас в края на февруари -
на 26-и в София, на 27-и
Варна, и 28-и в Пловдив.

Алибек от Алма Ата е фи-
налист в тв формата "Гла-
сът на Казахстан", участвал
е и в Star Academy. Макар
че остава втори в състеза-
нието, бързо се превръща в
музикална сензация в Ка-
захстан. На 23 години Али-
бек решава да смени посо-
ката и печели конкурс за со-
лист в хора на световноиз-
вестния Михаил Турецкий,
става неговият най-млад
член.

Като 6-годишен свири на
домбра - казахски двустру-
нен музикален инструмент,
след това започва да пее. В
хора на Турецкий не свири
на такъв инструмент. В ре-
пертора на легендарния ан-
самбъл сред 50 000-те про-
изведения има и казахски
песни. Ансамбълът е извес-
тен с това, че пее песни в
различни стилове и на вся-
какви езици. "Това обединя-
ва хората, които ни слушат,
защото всеки намира своя-
та песен", казва Алибек.

На кастинг в хора на Ту-
рецкий го завежда едно от
момичетата от "Сопрано Ту-
рецкий". "Михаил Турецкий

Кой е най-младият глас в хор "Турецкий"

е човек с много силна ха-
ризма", казва Алибек за
своя ръководител. "Той е и
много мъдър ръководител,
защото успява да удържи
състава дори и когато все-
ки е звезда в някаква сте-

пен" - говори с уважение
най-младият солист.

"Да пътуваш в турнета с
този хор, трябва да си в
много добра физическа и
психическа форма, да имаш
дори спортен режим".

Цигулката на британския
музикант Уолъс Хартли, за-
гинал през 1912 г. по време
на катастрофата на "Тита-
ник", беше включена времен-
но в експозицията на Titanic
Museum Attraction в Брансън
(Мисури, САЩ), съобщи
РИА Новости. Преди това
инструментът беше продаден
на колекционер за 1,7 мили-
она долара. Това беше най-
високата цена, платена ня-
кога за артефакт от потънал
кораб.

Сега анонимният собстве-
ник позволи на цигулката да
стане част от експозицията
на музея за кратко време. "То-
ва е най-емблематичният ар-
тикул в изложбата за тази
година. Уолъс Хартли - му-
зикант и ръководител на ор-
кестъра на "Титаник" е сви-
рел на този инструмент, до-

Най-скъпият спомен от "Титаник"
като корабът е потъвал", ко-
ментира Андрю Олдридж, ди-
ректор на музея.

Първоначално цигулката е
подарена на Уолас Хартли от
неговата годеница. Той взел
инструмента на първото си
плаване на "Титаник". След
трагичния сблъсък на лайне-
ра с айсберга, групата музи-
канти продължила да свири
до последно за пътниците. Та-
зи сцена беше пресъздадена
в едноименния филм за "Ти-
таник" на Джеймс Камерън.

За съжаление, Хартли не
оцелява в катастрофата. Той
е открит две седмици по-къс-
но. Към тялото му е била за-
вързана цигулката му, която
по-късно е била върната на
годеницата на починалия му-
зикант. Тя я дарява на бла-
готворителната организация
"Армията на спасението".

Една четвърт от децата
са трайно пристрастени
към своите мобилни уст-
ройства и изпитват дис-
комфорт и тревожност, ко-
гато не са им подръка. Еки-
път на д-р Никола Колк е
изследвал използването на
съвременната техника и
поведенческото пристрастя-
ване към нея от страна на
децата. Учените въвеждат
термина "проблемно изпол-
зване на смартфона", во-
дещо до зависимост и про-

Децата са пристрастени към смартфони и таблети
яви на депресия и чувство
на тревожност при раздя-
ла с устройството.

Все още не е ясно дали
самият смартфон сам по
себе си е пристрастяващ,
или качените в него при-
ложения.

Но при всички положе-
ния учените предупрежда-
ват родителите да обръщат
повече внимание на това
как взаимодействат децата
им с мобилните устройст-
ва. Съществува проблем и

той трябва да бъде осъз-
нат.

Лондонският научен ко-
лектив е обобщил резулта-
тите от 41 изследвания в
тази област, обхванали 41
871 деца. От тях 30 проуч-
вания са били проведени
в Азия, 9 в Европа и 2 в
САЩ. Петдесет и пет про-
цента от участниците са
момичета, като най-застра-
шената група от пристрас-
тяване била сред 17-19 го-
дишните момичета.



ÎÒÒÓÊ-ÎÒÒÀÌ 14.02.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

17

Американски учени от
Детския медицински цен-
тър в Синсинати и техните
колеги от Детската болни-
ца на Филаделфия устано-
виха, че антибиотиците
пречат на развитието на
имунната система и съот-
ветно - увеличават риска
от пневмония при новоро-
дените деца.

Изследвания, направени
върху гризачи, показват че
за развитието на имуните-
та на току-що родените е
необходимо взаимодейст-
вие със специални клетки
на червата и бактерии, на-
миращи се в състава на
нормалната микрофлора.

В резултат на това сът-
рудничество в лигавицата
на белия дроб проникват
клетки, защитаващи ново-
роденото от бактериална
пневмония.

Антибиотиците не позво-
ляват на бактериите да про-
никнат в червата и не се
случва посоченото по-горе
взаимодействие със специ-
алните клетки. Следовател-
но не се образува защита
от патогенните бактерии,
поразяващи дихателната
система.

Преди време пък ирлан-
дски учени откриха, че злоу-
потребата с антибиотици ув-

Антибиотиците пречат
на развитието на
имунната система

режда чревната микрофло-
ра и предизвиква нарушения
в психическото здраве, в
частност тревога и депресия.
Експертите мислят, че мик-
робите, обитаващи червата,
влияят на съдържанието на
микро РНК в амигдалата и
префронталната кора на
главния мозък. Именно тези
елементи на нервната сис-
тема определят развиване-
то на тревога и депресия.

Милиони студенти се
дипломират в световен ма-
щаб всяка година, но колко
от тях избират "правилната
кариера"?

Според нови изследва-
ния, публикувани в
Proceedings of the National
Academy of Sciences, интег-
рирането на скритите лич-
ностни измерения в различ-
ните професии би могло да
бъде ключът за намирането
на идеалното занимание.

Резултатите помагат не
само за идентифициране на
уменията и опита за конк-
ретната индустрия, но и за
запознаване с личностните
черти и ценности, които ха-
рактеризират работните
места и как те се подравня-
ват със собствените ви та-
кива.

Водещият изследовател
доц. Пеги Керн от Центъра
за позитивна психология на
Университета в Мелбърн от-
белязва, че "отдавна се вяр-
ва, че различните личности
пасват по различен начин
на определени работни мес-
та, независимо от конкрет-
ната квалификация. Напри-
мер, ролите в продажбите
може да са по-подходящи за
екстроверти, докато ролята
на библиотекаря може да е
по-подходяща интровертна
личност. Но изследванията
са с мащабен характер. Ни-
кога досега не е имало тол-
кова мащабни доказателст-
ва за отличителните личнос-
тни профили, които се сре-
щат в различни професии".

Изследователският екип
е разгледал над 128 000 пот-
ребители в Twitter, представ-
ляващи над 3500 професии,
за да установи, че в раз-
личните отрасли доминират
различни типове личности.
Например софтуерните прог-
рамисти и учени са склон-
ни да бъдат по-отворени да
експериментират, докато

Случвало ли ви се е по
гръбначния ви стълб да про-
бягат изключително прият-
ни тръпки, когато чуете уда-
рите на барабан, някоя не-
вероятна хармония или кон-
кретна китарна мелодия?

Алиса дер Саркисян,
асистент в Университета на
Южна Калифорния, забе-
лязва това странно усеща-
не, докато слуша музика.

"Усетих, че дишането ми
е в ритъм с песента, че сър-
цето ми бие по-бавно", каз-
ва тя. Сякаш тялото й е би-
ло в пълен синхрон с мело-

Представете си, че съществува наноробот, който умее
да маркира определени видове канцерогенни клетки и
да ги унищожава. Точно такава нещо са успели да разра-
ботят учени от Санкт Петербург.

Техният наноробот е създаден от ензими (на базата
на молекулите на ДНК) и се състои от 2 основни части.
Първата открива проблемните клетки, маркирайки ги при
наличието на "неправилна" РНК", докато втората (тера-
петвичната) част изрязва патогенната РНК.

Потенциално предимство на предложената концепция
е цената. Създаването на такъв наноробот дори в лабо-
раторни условия струва около 1000-1500 рубли (около 25
долара).

За практическото им използване, както самите учени
отбелязват, е необходимо да се решат редица други въп-
роси, включително да се провери ефективността и безо-
пасността на такива ДНК машини върху клетките на екс-
периментални животни, както и да се разбере как те
могат да бъдат доставени вътре в раковите клетки.

Ако от музиката ви
побиват тръпки, вашият
мозък е уникален

тръпки, докато слушате му-
зика, то най-вероятно вие
имате повече фибри, свър-
зващи слуховите центрове
в кората на мозъка с оне-
зи части от сивото вещест-
во, които се асоциират с об-
работката на емоции.

"Ако имате повече фиб-
ри и увеличена ефективност
между двата региона, то об-
работката на информация
помежду им е по-качестве-
на", обяснява Сакс, ръково-
дител на изследването. С
други думи - притежавате
ясно изразена способност

Наноробот убива
ракови клетки

Характерът определя кариерата
дията.Когато е била студен-
тка в Харвардския универ-
ситет, Дер Саркисян проуч-
ва въпросния феномен за-
едно със своя приятел Ма-
тю Сакс - докторант в Уни-
верситета на Южна Кали-
форния. Двамата решават
да проверят как точно мо-
зъчната активност при хо-
рата, които ги побиват тръп-
ки от музиката, се различа-
ва от тази на слушателите,
при които този ефект не се
наблюдава.

 Тяхното изследване от-
крива, че ако ви побиват

да изживявате по-силни
чувства.

За невроучените и пси-
холозите фактът, че хората
могат да оценят музиката
до такава степен, е един
особено странен феномен,
който няма очевидно ево-
люционно предимство. От-
критието обаче може да
обясни защо музиката е
толкова мощен междукулту-
рен артефакт, който нахлу-
ва директно през слухови-
те канали и достига до емо-
ционалните и социални цен-
трове на мозъка.

елитните тенисисти са
склонни да бъдат по-добро-
съвестни и приветливи.

Забележително е, че мно-
го подобни работни места
биват групирани заедно въз
основа единствено на лич-
ностните характеристики на
работещите в тези роли.

Изследването използва
различни съвременни под-
ходи за изкуствен интелект,
машинно обучение и анали-
зи на данни, за да се съз-
даде управляван от данни
компас - система от препо-
ръки, която намира карие-
рата в най-добро съответст-
вие с нашата личност.

Съавторът на изследва-
нето д-р Мариан-Андрей Ри-
зуи от Техническия универ-
ситет в Сидни заяви, че са
успели да "препоръчат ус-
пешно професия, приведе-
на в съответствие с личнос-
тните черти с над 70 про-
цента точност".

"Дори когато системата
греши, тя не е твърде да-
леч, насочвайки се към про-
фесии с много сходни уме-
ния", каза той. "Например,
системата може да предпо-
ложи, че един поет става за
писател на измислени исто-
рии повече, отколкото за ин-
женер".

С работата, която заема
по-голямата част от будни-

те ни часове, професор
Керн каза, че много хора ис-
кат професия, която "се при-
равнява с това кои са те ка-
то индивид".

"Ние оставяме след себе
си цифрови отпечатъци он-
лайн, докато използваме
различни платформи", каза
проф. Керн. "Това създава
възможност за модерен
подход за съпоставяне на
личността и професията на
човек с отлична степен на
точност."

Съавторът, професор Пол
Х Маккарти от Университе-
та на Нов Южен Уелс в Сид-
ни обясни, че намирането на
перфектната работа е като
намирането на перфектна-
та половинка.

"Чрез по-доброто разби-
ране на личностните изме-
рения спрямо различните
работни места можем да на-
мерим по-съвършени съвпа-
дения, както е и с половин-
ките", казва той.

"Създадохме първата,
подробна и основана на до-
казателства многоизмерна
вселена от личностни ха-
рактеристики спрямо кари-
ерата - подобно на картог-
рафите от 19 век и винаги
можем да подобрим и раз-
вием това с течение на вре-
мето" казва в заключение
д-р Ризуи.
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Âàðíåíñêàòà îïåðà îòáåëÿçâà Äåíÿ
íà âëþáåíèòå ñ "Ëþáîâòà íèêîãà
íå óìèðà" è "Ñàìî çà æåíè"

Регионалният историчес-
ки музей в Ямбол откри до-
кументална пътуваща излож-
ба за Руско-турската война
от 1828-1829 г., както и пос-
ледвалото я масово изсел-
ване на около 130 хиляди ду-
ши от Югоизточните българ-
ски земи във Влахия, Мол-
дова и Южна Бесарабия. Из-
ложбата е под наслов "Да-
леч от Родината с мисъл за
Ямбол" и е организирана от
историка в музея Христина
Женкова. Представените де-
сетки документи и снимки
показват съдбата на Ямбол
и околните села по време
на първото освобождение от
османско владичество през
август 1829 г. от войските на
генерал Дибич Забалкански.

В продължение на около

Как е ухаел парфюмът на
великата Анна Ахматова
Парфюмери успяха да възста-
новят любимия парфюм на
Анна Ахматова, който ще бъде
представен на изложбата на
художника Юрий Аненков,
съобщава ТАСС. Експозицията
ще бъде в Музея на руския
импресионизъм в Москва,
където ще бъде изложен
портрет на Анна Ахматова.
"Всеки път ни се иска в
изложбата да има някаква
атмосфера, за да може
историите, които разказваме,
да бъдат неповторими", каза
Юлиа Петрова, директор на
музея. "За да обхванем
всички чувства на нашите
зрители, ние се осланяме на
техния визуален и аудио
опит".
Инфодар пусна луксозно
издание на "Ана Каренина"
Бездна от страсти, любов
и изневяра, раждане и
смърт, извечните въпроси
за смисъла на живота,
нравствените идеали и
невъзможно е да се
изброят всичките теми,
засегнати от Лев Толстой
в "Ана Каренина". Велико-
лепните цветни илюстра-
ции на големия руски
художник Александър
Самохвалов се смятат за
най-добрите към романа.
Всяка една от тях не е
просто илюстрация, а
пълнокръвна картина.

:

Íàêðàòêî

Ðóñåíñêàòà îïåðà
ïðåäñòàâÿ áàëåòà
"Çëå îïàçåíîòî
ìîìè÷å"

Балетният спектакъл
"Зле опазеното момиче"
от Петер Хертел очаро-
ва публиката на на 13
февруари на сцената на
Русенската опера.
Адаптацията и режи-

сурата са на Марияна
Захариева, а сценогра-
фията е на Иван Тока-
джиев. Участват солис-
ти и кордебалет на Ру-
сенската опера.

"Зле опазеното моми-
че" е един от най-стари-
те балети, достигнали до
наши дни. За първи път
е игран в Бордо, Фран-
ция, на 1 юли 1789 г.
В Русе балетът "Зле

опазеното момиче" е
представен за първи
път на 25 декември 1980
г. Тогава хореограф е
Петър Луканов, а худож-
ници са Петър Попов и
Мария Трендафилова. ç

Днес е Денят на влюбе-
ните. Почитателите на
операта във Варна могат
да гледат два емблематич-
ни спектакъла: "Любовта
никога не умира" - от 19.00
ч на Основна сцена, и
"Само за жени" - също от
19.00 ч., на Сцена Филиал.

"Любовта не умира" е
последният мюзикъл на
Андрю Лойд Уебър. Режи-
сьорът проф. Светозар
Донев много сполучливо
нарича Уебър "Моцарт на
музиката". Мюзикълът
доразказва историята на
героите от "Фантомът на
операта", но в нов кон-
текст. Мистичният Фантом
и хористката Кристин се
срещат 10 години след
пожара в Парижката
опера, когато той е преус-
пял композитор със свой
театър в Манхатън, а тя е
вече оперна дива. Любовта

Ïúòóâàùà èçëîæáà çà Ðóñêî-òóðñêàòà âîéíà ñå îòêðè â ßìáîë

Ëîðúíñ
Ôèøáúðí
ùå ñå ñíèìà
â "Ëåäåí ïúò"

Лорънс Фишбърн се
присъедини към Лиъм Ний-
сън в актьорския състав на
новия екшън "Леден път".
Филмът ще опише спаси-
телна мисия, която минава
през замръзнало море, за
да се притече на помощ на
миньори в срутила се ми-
на за добив на диаманти в
северната част на Канада.

избухва отново, но между
тях стоят съпругът на
Кристин Раул и приятелка-
та й Мег, също влюбена
във Фантома. Драмата в
любовния четириъгълник
завършва трагично, но...
любовта никога не умира.

"Мюзикълните елементи
са много малко, казва
маестро Страцимир Пав-
лов, и уточнява: По-малко,
отколкото в която и да е
друга творба на Уебър. На
практика "Любовта никога
не умира" е опера, без да
е обявена като такава.
Това проличава по музи-
калната конструкция, по
начина, по който са изгра-
дени мелодиите и акомпа-
ниментите, по всеки един
елемент от партитурата.
"Любовта никога не умира"
е пропита с романтика
като при Рахманинов,
другаде напомня за Пучи-

ни, на моменти прилича на
"Тоска". В ролите участват:
Фантом - Пламен Долапчи-
ев, Кристин - Мария Пав-
лова, Мег - Сребрина
Соколова, Раул - Нейчо
Петров - Реджи, Жири -

Вяра Железова, Густав -
Кристиян Славеев, Гангъл -
Людмил Петров, Скуелч -
Николай Димитров, Флек -
Лиляна Кондова. Оркестър,
хор и балет на Държавната
опера във Варна. ç

Пламен Долапчиев в "Любовта не умира"

Фишбърн ще се превъп-
лъти в образа на шефа на
транспортна фирма Гол-
дънрод, който наема шо-
фьора Майк (Лиъм Нийсън)
и го придружава в опас-
ната мисия.

Актьорският  състав
включва също Рей Макки-
нън, Маркъс Томас, Бен-
джамин Уокър и Амбър
Мидтъндър. Режисьор и
сценарист на филма е
Джонатан Хенсли. Снимки-
те започнаха в Уинипег,
Канада. Лорънс Фишбърн
се снима заедно Киану
Рийвс във филмовата по-
редица "Джон Уик", след
като му партнираше в
"Матрицата". ç

20 дни ямболци са свобод-
ни, в града няма нито турс-
ки, нито руски войски, а жи-
телите се въоръжават с оръ-

жие и боеприпаси, съхраня-
вани в турските складове.

Според клаузите на Од-
ринския мир, в началото на

1830 г руските войски се из-
теглят от завоюваните земи.
Боейки се за своя живот, с
тях потеглят и около 7 хиля-
ди души от ямболския край
- занаятчии, земеделци, учи-
тели, свещеници и техните
семейства. Бежанците се за-
селват в Браила и Болград,
из земите на Молдова и
Южна Бесарабия. Някои се-
мейства не успяват да се
приспособят към новите ус-
ловия за живот в Бесара-
бия поради неплодородни-
те земи и поемат пътя об-
ратно към Родината.

Малцина се завръщат в
Ямболско, повечето семей-
ства се установяват в Севе-
роизточните български земи
- около Алфатар, Девня и
Варненско. ç

È äâåòå ïîñòàíîâêè ñà ðåâåðàíñ
êúì ïóáëèêàòà, çà ïðàçíèêà
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До седмица властите в
китайската провинция
Хубей ще открият още една
болница за лечение на
заразените с вируса
СОVID-19, съобщи вчера
агенция Синхуа. Болница с
200 легла ще бъде открита
в окръг Сишуй, където има
регистрирани над 2,6
хиляди случая на заразата.
Болницата ще бъде довър-
шена на базата на строящ
се родилен дом.

Дейността по преобза-
веждането на медицинско-
то заведение е започнала
на 11 февруари. В наскоро
завършената в град Ухан
специализирана болница с
1000 легла вече има недос-
тиг на места.

Заразата с новия
коронавирус се появи в
края на декември в Ухан, а
Световната здравна орга-
низация я призна за
извънредна ситуация от
международен мащаб.
Извън Китай заболяването

Âëàñòèòå â ïðîâèíöèÿòà ïðîäúëæèõà âàêàíöèÿòà ïî ñëó÷àé êèòàéñêàòà
Íîâà ãîäèíà äî 21 ôåâðóàðè

Íàêðàòêî

:
Протестиращи пред вътрешното

министерство в централната част
на Атина призоваха правителст-
вото да затвори границите и да

депортира нелегалните мигранти.
Регионални правителствени

служители и жители от Лесбос и
четири други острова в Егейско

море се противопоставят на
плановете на правителството да
изгради нови обекти за мигранти

и бежанци и настояват хиляди
търсещи убежище в пренаселе-

ните лагери на островите да
бъдат преместени на континента.
В бежанският лагер Мория на о.
Лесбос в момента има повече от

20 000 души в съоръжение,
построено за едва 3000 души.

Снимки Пресфото БТА

Най-малко 14 души
загинаха, а десетки бяха
ранени, след като автобус се
блъсна в паркиран камион в
Северна Индия. Катастрофата
е станала в сряда на магист-
рала в района Фирозабад, в
щата Утар Прадеш. Товарният
камион е получил повреда и е
бил ремонтиран в аварийната
лента, когато бил ударен
отзад от пътнически автобус.
Според местни медии шофьо-
рът на автобуса е заспал и е
изгубил контрол над превоз-
ното средство, което е
довело до катастрофата.
Общо 31 пътници били
ранени и откарани в болница.
Конгресмени
от Републиканската партия
внесоха законопроект за
борба срещу глобалното
затопляне, предвиждащ САЩ
да засадят един трилион
дървета до 2050 г. Вместо да
се намаляват емисиите на
парникови газове, вносители-
те на законопроекта предла-
гат да се предприемат
алтернативни мерки за борба
с климатичните промени. Това
според тях би позволило на
САЩ да запазят икономичес-
ките облаги от добива на
петрол и газ. Президентът
Доналд Тръмп, който многок-
ратно изрази съмнение по
отношение на заключенията
на учените за климатичните
промени, изказа подкрепа за
идеята да се организира
кампания за масово засажда-
не на дървета в речта си на
Световния икономически
форум в Давос миналия
месец.
Американският
предприемач Джеф Безос
купи имение в Бевърли Хилс
за 165 млн. долара, пише в.
"Уолстрийт джърнъл". Никога
досега жилищен имот в Лос
Анджелис и неговите предгра-
дия не е бил продаван за
такава сума. Имението е с
площ от около 63 дка,
разполага с тенис корт,
игрище за голф, няколко
градини и къщи. Безос го
купи от медийния магнат
Дейвид Гефън, който го
придобил през 1990 г. за
47,5 млн. долара. Първият
собственик на имението е
бил Джек Уорнър, един от
президентите на компанията
"Уорнър брадърс". Безос е
основател на компанията
"Амазон" и е най-богатият
човек в света. По оценка на
агенция Блумбърг състоянието
му надхвърля 132 млрд.
долара.
Внук
на влиятелния бивш казахс-
тански президент Нурсултан
Назарбаев съобщи вчера, че
е поискал политическо
убежище във Великобритания,
като се оплака от натиск от
страна на семейството си.
29-годишният Айсултан
Назарбаев, който е випускник
на британската военна
академия "Сандхърст", който
сам се нарича Айсултан Рахат,
обяви във Фейсбук, че вече
се намира във Великобрита-
ния и чу се е скарал с дядо
си и майка си, Дарига
Назарбаева, която е предсе-
дател на Сената на Казахстан.

Членовете на 277-членен медицински екип заминава за Ухан от
провинциалната болница във Фуджоу, провинция Фуджиян в Югоизточ-
на Китай. Същевременно Народноосвободителната армия на Китай
(НОАК) изпрати нови 2600 военни медици в град Ухан, главното
огнище на новия коронавирус. От началото на епидемията НОАК е

изпратила в Ухан общо 4000 лекари и медицински сестри.

ÅÊ çàïëàøè Ðóìúíèÿ ñ íàêàçàíèÿ
çàðàäè íåçàêîííàòà ñå÷

Британският министър на финансите Саджид Джавид, вдясно от
премиера Борис Джонсън,  вчера неочаквано подаде оставка. Джавид
се оттегли в рамките на първото преструктуриране на кабинета на
премиера Джонсън след Брекзит. Оставката му идва месец преди

представянето на бюджета. На поста на Джавид беше назначен Риши
Сунак - депутат в парламента от 2015 г. Преди да влезе в политиката,

е работил за инвестиционната банка "Голдман Сакс".

Â Õóáåé äîâúðøâàò íîâà áîëíèöà çà
ëå÷åíèå íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñà

Европейската комисия
заплаши Румъния с наказа-
ния заради твърдения за
провал във възпрепятстване-
то на незаконната сеч и не-
достатъчни действия за опаз-
ването на някои от най-го-
лемите незасегнати от чо-
вешка дейност гори в Евро-
па, пише Епицентър.

Прекомерната сеч е го-
лям проблем в страната, а
миналата година двама гор-
ски бяха убити при опит да
предпазят дървета от брако-
ниери. Тогава хиляди изля-
зоха на протест в Букурещ
и настояваха за спешни дей-
ствия. Профсъюзът на горс-
ките работници съобщи, че
през последните години по-
не шестима са убитите, а дру-
ги 650 работници са били
пребивани, атакувани с брад-
ви или ножове, или дори об-
стрелвани, след като са хва-

щали дървосекачи в наруше-
ние. В Румъния се намират
над 5 000 000 дка девствени
гори - повече от всяка друга
страна членка на ЕС, извън
Скандинавието.

По данни на "Грийнпийс"
северната ни съседка губи
до 90 дка гора на час зара-
ди незаконна сеч. Местна
екоорганизация твърди, че
една незаконна зона за сеч
по размери надвишава те-
риторията на Брюксел. Спо-
ред Европейската комисия
Румъния "е неспособна
ефективно да проверява
операторите и да налага
подходящи санкции" в дър-
водобивната индустрия. Ру-
мънските власти са одобря-
вали сеч без преди това да
оценят влиянието върху за-
щитените зони, което е изис-
кване по европейските ди-
рективи. ç

беше установено в 24
държави.

Властите в централната
китайска провинция Хубей
продължиха ваканцията по
случай китайската Нова
година до 21 февруари
заради коронавируса.
Заради епидемията китайс-
ките власти вече два пъти
отменяха възобновяването
на работата на предприяти-
ята след новогодишната
ваканция - от 31 януари до
3 февруари, а след това до
10 февруари. Предприятия-
та в провинция Хубей,
която е епицентър на
епидемията от коронавиру-
са, трябваше да възобно-
вят работа на 14 февруари.
Кога ще бъде възобновена
работата на учебните
заведения, ще бъде обяве-
но отделно.

Броят на жертвите на
новия коронавирус в
провинция Хубей се увели-
чи с 242 души. Така почи-
налите в Китай станаха

най-малко 1355, съобщиха
вчера местните власти,
цитирани от АФП. Има 14
840 нови случая на заразе-
ни в тази централна
провинция, огнище на
епидемията от вирусна
пневмония, с което общият

брой на заболелите достиг-
на близо 60 000. По пос-
ледни данни броят на
заразените с новата
пневмония в град Ухан
надхвърля 32 900 души,
над 1000 са починали, а
1078 са оздравели. ç
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Повече от половината
от пътните полицаи, вклю-
чително техният ръководи-
тел, в малката островна
държава Малта бяха
арестувани заради подоз-
рения за масови измами,
след като властите са
получили информация за
престъпленията от аноним-
но писмо, пише в. "Ню
Йорк таймс". Според
властите 37 от всички 50
пътни полицаи в страната
са били задържани по
подозрение, че са си
приписвали стотици часо-
ве извънреден труд, който
не са изработили, в рам-
ките на три години.

Малката държава,
която е член на ЕС, се
бори с проблемите с
корупцията в последните
години, която се простира
от политическия до бизнес
елита на Малта. Сред
задържаните е и ръково-
дителят на малтийската
пътна полиция Валтер
Спитери, който е подал
оставката си, допълва

Øåôúò èì Âàëòåð Ñïèòåðè ïîäàäå îñòàâêà çàðàäè ó÷àñòèå â èçìàìíàòà ñõåìà

Бебето на бялата мечка Нора за първи път се появи пред посетителите на зоопарка "Шьонбрун" в авст-
рийската столица Виена. Мечето, родено на 9 ноември 2019 г., още няма име.

Всички горски пожари в
най-тежко засегнатия авст-
ралийски щат Нов Южен
Уелс са овладени, предаде
АФП, цитирайки противопо-
жарната служба. Силните
валежи през последните
дни, най-проливните за пос-
ледните 30 г., позволиха
най-големите пожари да бъ-
дат угасени, а останалите -
поставени под контрол.

"От този следобед всич-
ки пожари в Нов Южен
Уелс са под контрол", зая-
ви говорител на местната
пожарна. Той подчерта, че
това е "много добра нови-
на" след месеците на безп-
рецедентна криза с пожа-
ри в страната. Новината бе-
ше потвърдена от Роб Ро-
джърс, зам.-директор на

Äúæä ïîìîãíà çà îâëàäÿâàíåòî
íà ïîæàðèòå â Íîâ Þæåí Óåëñ

Àðåñòóâàõà 37 îò âñè÷êè
50 ïúòíè ïîëèöàè â Ìàëòà

щатската пожарна, който
обаче уточни в публикуван
в Туитър видеоклип, че не
всички пожари са изгасе-
ни. В южната част на Нов
Южен Уелс има активни по-
жари.

В Австралия при горски-
те пожари, започнали през
септември м. г., бяха засег-
нати над 100 000 кв. км и
загинаха най-малко 33-ма
души. Над 2500 жилища из-
горяха и се смята, че са за-
гинали около 1 милиард жи-
вотни.  АФП отбелязва, че
тази година пожарите в Ав-
стралия са започнали нео-
бичайно рано и са били мно-
го интензивни заради суша-
та и високите температури,
за които са допринесли кли-
матичните промени. ç

Пътен полицай регулира трафика в Капара, Малта, преди седмица

Италианският крайнодесен лидер Матео Салвини ще бъде съден по
обвинение в злоупотреба с власт и незаконно задържане на мигранти
в морето, след като сенаторите гласуваха в сряда да му бъде отнет
парламентарният имунитет. Салвини отказа да допусне кораб със
спасени в морето мигранти до пристанищата в Италия през август

2019 г. На борда на кораба "Оупън армс" имаше 134 мигранти, вкл.
30 деца. Салвини може да получи присъда до 15 г. затвор

Снимки Пресфото БТА

Õèëÿäè ñëóæèòåëè íà ðåäà ùå ïàçÿò
Ìþíõåíñêàòà êîíôåðåíöèÿ çà ñèãóðíîñòòà

Близо 3900 полицаи се
очаква да бдят за реда то-
зи уикенд по време на
предстоящата Мюнхенска
конференция за сигурност-
та, която ще събере воде-
щи политици от целия свят
в южния германски град,
предаде ДПА.

Мюнхенската полиция
съобщи вчера, че очаква
подкрепления от осем гер-
мански провинции, които да
помогнат да се гарантира

сигурността на участници-
те в конференцията. Близо
40 държавни глави и пра-
вителствени ръководители,
както и около 100 минист-
ри ще вземат участие в
Мюнхенската конференция
за сигурността, която се от-
крива в петък и ще продъл-
жи до неделя. Сред висо-
копоставените гости са аме-
риканският държавен сек-
ретар Майк Помпейо, френ-
ският президент Еманюел

Макрон и иранският външен
министър Мохамад Джавад
Зариф.

Според полицията са
планирани девет демонст-
рации срещу събитието. Те
включват екологичен про-
тест, който ще бъде орга-
низиран в петък от мла-
дежкото движение "Петъ-
ци за бъдещето", и протест
срещу НАТО, планиран за
събота, който се очаква да
събере 4000 души. ç

Агенция "Фокус". Част от
полицаите са заподозрени
и в използването на
служебно гориво за лични-
те си автомобили.

Според местните шо-
фьори има забележимо
по-малко пътни полицаи
по улиците след масовите
арести, въпреки че власти-
те са поискали временно
липсите на кадри да бъдат
запълнени от бивши
служители.

Според премиера на
Малта Роберт Абела е
добър знак фактът, че
полицията разследва
своите колеги. "Това
потвърждава, че имаме
функциониращи органи на
реда. Ако тези разследва-
ния доведат до съд, или
до дисциплинарни дейст-
вия, тогава това ще се
потвърди", каза той пред
репортери.

Разследването срещу
полицаите е започнало,
след като те са получили
анонимен сигнал, който
описва с детайли за това

как полицаите получават
пари за работа, която не
вършат. Данните към
момента са, че схемата с
фалшивите часове е
прилагана поне от 3
години. Част от пътните
полицаи са разследвани и
за кражби на гориво - от
патрулката в личната кола.

Вътрешното министерс-
тво на Малта обяви
извънредни мерки след
ситуация арестите. Зара-
ди безпрецедентната
ситуация бивши пътни
полицаи, които работят в
други звена на вътрешно-
то ведомство, са мобили-
зирани по улиците, за да
контролират трафика.

Малта е най-малоброй-
ната държава в ЕС с
население от под 450 000
жители. През последните
години тя беше разтърсе-
на от обвинения за широ-
ко разпространена коруп-
ция и финансови наруше-
ния.  Премиерът Абела
положи клетва миналия
месец, след като пред-

шественикът му Робърт
Мускат беше принуден
след протести да подаде
оставка заради разкрития
за съпричастност на

членове на екипа му към
убийството на разследва-
щата журналистката
Дафне Каруана Галиция
през 2017 г. ç
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íà îëèìïèéñêàòà õàðòà
Ñðåáúðåí ìåäàë çà Áúëãàðèÿ
íà ïúðâåíñòâîòî â Ðèì

Даниел Александров
постигна най-големия
успех в спортната си
кариера до момента. 28-
годишният дупничанин
спечели третия си медал
от европейски първенства
в борбата класически
стил. След бронза в
категория до 80 кг от Рига
2016 и същото отличие в
категория до 82 кг от
Каспийск 2018, Александ-
ров се окичи и със среб-
ро от европейското
първенство в Рим. Бълга-
ринът загуби с 1:2 точки
от Рафиг Хюсейнов (Азер-
байджан), който е сребъ-
рен медалист от светов-
ното първенство през
миналата година.

Финалната среща
започна равностойно, но
азербайджанецът получи
първата точка в срещата
заради пасивност на
нашия борец. Александ-
ров успя да удържи
атаките на съперника си,
когато беше поставен в
партер. Дупничанинът
започна втората част
също с точка за пасив-
ност на своя съперник.
Последната точка в
срещата отново беше в
полза на Хюсейнов за
пасивност на българина.
В края на срещата Алек-
сандров беше видимо
уморен и силите му не
стигнаха за нова атака,
която да му донесе евро-
пейската титла.

Това е втори медал за
България от континентал-
ния форум в Рим. Преди

Малко не стигна на Даниел Александров за европейската титла

28-годишният Даниел Александров (вдясно)  извоюва третия си
медал от европейски първенства в борбата класически стил

Григор Димитров запи-
са поредно ранно отпа-
дане от началото на 2020
година. Българският тени-
сист претърпя болезнено
поражение с 4:6, 2:6 от 19-
годишния канадски талант
Феликс Оже-Алясим във
втория кръг на турнира в
Ротердам от категория
ATP 500. В първия кръг
хасковлията надигра в
два сета друг млад обе-
щаващ канадски тенисист
в лицето на Денис Шапо-
валов, но вчера 28-годиш-
ният Димитров бе бледа
сянка на себе си, особе-
но във втория сет, в кой-
то на моменти изглежда-
ше много неуверен и до-
ри безпомощен.
Това бе вторият двубой

между Григор и младия
канадец. През юни мина-
лата година на турнира на
трева в "Куинс Клъб" тий-
нейджърът спечели с 6:4,
6:4 в първия кръг на над-
преварата. Миналият се-
зон бе много успешен за
канадския талант, който
достигна до три АТР фи-
нала и се изкачи от 108-о
до рекордното в кариера-
та си 17-о място в ранг-
листата.
На 1/4-финалите Оже-

Алясим ще премери сили
с гърка Стефанос Цици-
пас или словенеца Аляж
Бедене. ç
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Наполи постигна ми-
нимална, но ценна по-
беда, като гост на Ин-
тер в първия 1/2-фина-
лен сблъсък между два-
та тима за Купата на
Италия. Неаполитанци-
те се наложиха с 1:0
на "Джузепе Меаца" и
гледат с оптимизъм
към реванша на свой
терен в началото на
март. Домакините по-
вече задържаха топка-
та и по-често стигаха
до голови положения,
но без резултат. В съ-
щото време гостите се
възползваха от един от
малкото си шансове и
успяха да отбележат до
толкова важното попа-
дение на чужд терен
след точен изстрел на
Фабиан Руис в 57-ата
минута.

Лаутаро Мартинес,
който бе наказан за
двубоя с Милан, се за-

върна в атака за дома-
кините. Той си партни-
ра с Ромелу Лукаку.
Стефано Сенси, Нико-
ло Барела и Марсело
Брозович пък бяха яд-
рото в средата на те-
рена.

В края на полувре-
мето защитник на Ин-
тер игра с ръка в на-
казателното поле, но
това стана напълно не-
волно след рикошет и
съдията бе категори-
чен, че няма да отсъди
дузпа, въпреки протес-
тите на гостите. В 66-
ата минута в игра за
Интер се появи Крис-
тиан Ериксен и това
веднага се усети. Дат-
чанинът стигна до го-
лова възможност в 72-
рата минута, когато от-
прави мощен изстрел,
който не бе никак да-
леч от целта. В 90-ата
минута Бираги  от до-

Íàïîëè ïîñòèãíà ìèíèìàëíà
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това 18-годишният Едмонд
Назарян стана европейс-
ки шампион в категория
до 55 килограма в класи-
ческия стил в дебюта си
на голям форум при
мъжете.

По пътя към финала
Александров започна с
победа в квалификациите
над Михаел Вагнер от
Австрия. Втория си успех
постигна над унгареца
Ласло Шабо с 5:1 точки.
На четвъртфиналите
Скейтъра се справи с 3:1
точки със Станислау
Шафаренка от Беларус. В
полуфиналите дупничани-
нът се наложи със 7:3
точки над германеца
Ханес Вагнер.

Александров има и
бронзов медал в катего-
рия до 80 килограма от
Европейските игри в Баку
през 2015 г.

"Нямам търпение да се
прибера вкъщи и да
прегърна дъщеричката си.
Знам, че само това ще
ме успокои. Всичко,
което правех на тепиха го
правех с желание, със
сърце, заради нея беше
всичко", бяха първите
думи на Александров.

"Удовлетворен съм, но
съм и разочарован. Не
можах да се подготвя
много добре функционал-
но. Не бях във формата,
както знам, че мога да
бъда. Почвам да преслед-
вам мечтата си от утре,
която е квота за Олимпи-
адата", добави Скейтъра и
подчерта, че се надява да

стори това още на първа-
та квалификация, която
ще се проведе в Унгария.

"Среброто е кръв, пот
и лишения. Далече от
семейството, от приятели-
те, от близките. Килогра-
ми, режими. Като мине
малко време, чак тогава
го оценяваш. Като върна

Старши треньорът на Интер Антонио Конте заяви след загубата с 0:1 от Наполи, че
защитната стратегия на противника се е получила. "Дербито на Милано ни отне много
енергия както физическа, така и психологическа. Направих пет промени след мача в
неделя. Наполи победи Ювентус, Лацио и Ливърпул през този сезон, което означава,

че имат качество. Бих казал, че след Ювентус, Наполи има най-впечатляващият
състав в Серия "А", каза Конте.

макините  опита да си
изпроси дузпа, падай-
ки в наказателното по-
ле, но реферът даде
знак, че нарушение ня-
ма.

В крайна сметка
усилията на "нерадзу-
рите" да стигнат поне
до равенство не дадо-
ха резултат и победа-
та отиде на сметката
на Наполи, който ще
има леко предимство
преди реванша на
"Сан Паоло". Освен то-
ва  Интер допусна
първата си загуба във
всички турнири от 10
декември 2019 година
насам, когато бе на-
дигран от Барселона
(1:2) в Шампионската
лига.

Интер гостува на
Лудогорец в Разград
на 20 февруари в пър-
ви 1/16-финал от Лига
Европа. ç

лентата назад съм мечтал
само да отида на финал.
Апетитът идва с яденето.
Исках да стана европейс-
ки шампион. Не ми се
получи, но се надявам
този отгоре да има друго
мнение за мен за бъде-
щето", обобщи Даниел
Александров. ç Оже-Алясим
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05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" - сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким (п)
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
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: "Малката Москва"

(2008 г.) Полша
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: "Иваново детство"

(1962 г.), СССР
22.30 Новини (п)
23.15 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Дискусионен клуб" (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Гласове" с Явор Дачков (п)
03.30 "Общество и култура"(п)

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 светове - 6-серийна доку-

ментална поредица /САЩ, 2009 г./,
режисьор Пол Бенц, 1 епизод

13.30 Славянската цивилизация - докумен-
тален филм /9 серия/

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано предаване за хора с

увреден слух
15.15 Магна Аура, изгубеният град - 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 Моят плейлист музикално-развлека-

телно предаване/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Людмила Гурченко - тв филм /9

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 Лора - игрален филм /Унгария, 2006

г./, режисьор Габор Херенди, в роли-
те: Лучия Броули, Петер Наги, Ерньо
Фекете и др. (14)

01.25 Култура.БГ /п/
02.25 100% будни /п/
03.25 Людмила Гурченко - тв филм /9

епизод/п/
04.20 Още от деня /п/

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с.4 еп.19
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: "Обещание" - сериал, еп. 13
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 72
16.00 "Спасители в планината" - сериал,

с. 5, еп. 12
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.70
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 27
21.30 Премиера: "Името на розата" - сери-

ал, еп. 4
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 1
01.00 "Спасители в планината" /п/ - сери-

ал, с. 5, еп. 12
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Втори шанс" - сериал, еп. 51

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 12

06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:
Ренегати" - сериал, еп. 10 - 13

08.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 14
09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 12
10.00 "Стрелата" - сериал, еп. 18
11.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 7
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 22
13.00 "Фанатично" - трилър (тв филм, Кана-

да, 2017), режисьор Жан-Франсоа
Ривар, в ролите: Бетси Бранд, Бен-
джамин Артър, Кейти Брайър, Алисън
Лаудър и др.

15.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 15
16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 13
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 1
18.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 8
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, еп. 19
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Ел Чапо" -

сериал, еп. 9
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Смъртоносно оръжие"

- екшън, криминален, трилър (САЩ,
1987), режисьор Ричард Донър, в
ролите: Мел Гибсън, Дани Главър,
Гари Бюси, Мичъл Райън, Том Аткинс,
Дарлийн Лав и др.

00.15 "Ел Чапо" - сериал, еп. 9
01.15 "Изчезнали" - сериал, еп. 5
02.15 "Стрелата" - сериал, еп. 19
03.15 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 1
04.15 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 8

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 2, еп.

1, 2
07.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
10.00 "Деца на килограм" - комедия, семеен

(САЩ, Германия, 2003), режисьор
Шон Леви, в ролите: Стив Мартин,
Бони Хънт, Хилари Дъф, Пайпър Пе-
рабо, Аштън Къчър, Том Уелинг и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Проби и грешки" /п./ - сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал

15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп. 45
18.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

- вечерно токшоу
19.00 "На по-добро място" - сериал, еп. 1,

2
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 8
22.00 "Кухня" - сериал, с. 2, еп. 17, 18
23.00 "Проби и грешки" - сериал, с. 2, еп.

6, 7
00.00 "Деца на килограм" /п./ - комедия,

семеен (САЩ, Германия, 2003)
02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

- вечерно токшоу
04.00 "На по-добро място" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, с. 3, еп.
7, 8

08.15 "Чародейка" - фентъзи, семеен (Да-
ния, Норвегия, Унгария, Чехия, 2018),
в ролите: Герда Лий Коос, Соня Рих-
тер, Май Симон Лифшиц, Алберт
Вернер, Сине Ехолм Олсен и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Фамилията" - сериал, с. 3, еп. 9, 10
12.30 Телепазар
12.45 "Въпрос на време" - романтичен,

фентъзи (Великобритания, 2013), в
ролите: Донъл Глийсън, Рейчъл Мака-
дамс, Бил Най, Линдзи Дънкан, Ване-
са Кърби, Марго Роби, Том Холандър

15.15 "Двуличие" - комедия, криминален,
романтичен (САЩ, Германия, 2009),
в ролите: Джулия Робъртс, Клайв
Оуен, Пол Джиамати, Том Уилкинсън,
Уейн Дювал и др.

18.00 "Денят на независимостта" - фантас-
тика, екшън (САЩ, 1996), в ролите:
Джеф Голдблъм, Уил Смит, Вивика
Фокс, Маргарет Колин, Робърт Ло-
джиа, Мери Макдонъл, Джъд Хърш,
Бил Пулман и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Наистина любов" - романтичен, дра-

ма, комедия (Великобритания, САЩ,
Франция, 2013),  в ролите: Хю Грант,
Лиъм Нийсън, Колин Фърт, Алън Рик-
ман, Мартин Фрийман, Роуън Аткин-
сън, Чиуетел Еджиофор, Бил Най,
Били Боб Торнтън и др.

23.30 "Мордекай" - екшън, комедия (САЩ,
2015), в ролите: Джони Деп, Гуинет
Полтроу, Юън Макгрегър, Пол Бетани,
Оливия Мън, Джеф Голдблъм и др.

01.45 "Децата на хората" - фантастика,
драма, трилър (САЩ, Великобрита-
ния, 2006), режисьор Алфонсо Куа-
рон, в ролите: Клайв Оуен, Майкъл
Кейн, Чиуетел Еджиофор, Джулиан
Мур, Чарли Хънам, Дани Хюстън [14+]

04.00 "Полупрофесионалисти" - комедия,
спортен (САЩ, 2008), режисьор Кент
Олтърман, в ролите: Уил Феръл, Уди
Харелсън, Андре Бенджамин, Мора
Тиърни, Уил Арнет, Дейвид Кекнър,
Джейсън Съдекис, Кристен Уиг и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериен филм,
сезон 7 /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" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

на NOVA, нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 3
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 8
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 10
01.30 "Когато сърцето зове" - сериал
02.30 "Завинаги свързани" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон 8 /п/
06.50 "Убийства в Мидсъмър" - сериал,

сезон 1
09.00 "Любителката на мистерии: В сен-

ките" - мистерии с уч. на Кели
Мартин, Кейси Сандър, Кларънс Уи-
лямс III и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 8
12.00 "Посрещане и изпращане" - роман-

тична комедия с уч. на Еди МакКлин-
ток, Аманда Детмер, Скот Улф и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Плажен тийн филм 2" - семеен филм

с уч. на Рос Линч, Мая Мичъл, Грейс
Фипс, Гарет Клейтън, Джон Делука.,
Криси Фит, Джордан Фишър, Джеси-
ка Лий Келър и др.

16.30 "Патриотът" - историческа драма с
уч. на Мел Гибсън, Хийт Леджър,
Крис Купър, Том Уилкинсън, Джоли
Ричардсън, Чеки Карио, Джейсън
Айзъкс и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6

21.00 "Непобедимите" - екшън с уч. на
Силвестър Сталоун, Джейсън Стей-
тъм, Брус Уилис, Арнолд Шварцене-
гер, Мики Рурк, Джет Ли, Долф Лун-
дгрен, Ерик Робъртс и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6 /п/

00.00 "Мери Райли" - романтична драма
с уч. на Джулия Робъртс, Джон
Малкович, Майкъл Гамбон, Глен
Клоуз, Майкъл Шийн, Киаран Хиндс
и др. /п/

02.15 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм,
сезон 1 /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 14 февруари 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. 30

ВОДОРАВНО: Макарони. Аманитин. Танин. Лапад. "Нора". Ка-
нал. Марин. Кавал. Лар. Канат. Варан. Типикон. Таван. "Рир".
Норит. "На лов". Но. Ред. Татул. Линин. Нобел (Алфред). Ламе.
Локал. Анамар. Век. Анет. Тарама. Ок. Кил. "Рен". Ир. Си. Маб
("Кралица Маб"). "То". Атар. КАНАЛИН. Код. Виме. Колан. Кола-
боратор. Нок. Волен (Илия). Ранон. Киноман. Данак. НИН. Ма-
тов (Димитър). Тотем. "Ти". Син. Ремар. Молеров (Димитър).
Нагар. Комар. Дири.

ОТВЕСНО: Натали Генова. Аконитин. Канап. Докер. Балон.
"На". Канарин. Бакар. "На Ком". Рил. Котел. Метан. "Мара". Тон.
Корал. Манол. Ватер. Манит. Иконом. "Милан". ТУ. Енол. "Вак".
Арат. Лед. "Ро". Капитан. "Аканат". МАН. Вал. Об. Нома. Лад.
Вали (Алида). Адоратор. Канон. Накит. Ракел. Винар. Вилан.
Раван. Мед. Товар. Намек. "Ритон". Ри. Тиранин. МАТИС. Мони-
тор. Нал. Рокер. Ливер. Ниви.

"ВЕЛИКОТО НИКОГА"

Днес остава топло за февруари, с
минимални температури от минус 1 до
4 и дневни - от 8 до 13 градуса. Ще
духа слаб, в източните райони - вре-
менно умерен вятър от югоизток-изток.

Облачността ще бъде значителна, а следобед от запад ще
започнат превалявания от дъжд, над 1600-1800 метра - от
сняг.

През нощта срещу събота дъжд ще превали и в останали-
те части на страната.

През двата почивни дни ще остане меко за февруари, с
минимални температури около нулата и дневни - от 7 до 12
градуса.

Според предварителните прогнози, следващата седмица
ще започне с още по-топло време и температури, доближа-
ващи 20 градуса.

bTV Cinema,
21.00 ч.,

"Наистина
любов" -

романтичен,
драма, комедия,

в ролите:
Хю Грант,

Лиъм Нийсън,
Колин Фърт,
Алън Рикман,

Мартин
Фрийман,

Роуън Аткинсън,
Чиуетел

Еджиофор,
Бил Най,
Били Боб

Торнтън и др.
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Îò ÖÑÊÀ ïðîãíîçèðàò
ïîáåäà â äåðáèòî ñ 2:0
"Сините"
фенове
изкупиха
рекорден брой
билети и
абонаментни
карти

Вечното дерби между
ЦСКА и Левски е гвоздеят
в програмата от двадесет
и първия кръг в Първа
лига. Двубоят на Нацио-
налния стадион "Васил
Левски" е в събота от
14,45 часа. Двата родни
гранда изостават от
лидера и шампион Лудого-
рец. Символичните дома-
кини от Левски са на
второ място, на пет точки
от "орлите". ЦСКА е на
четвърта позиция и има
девет точки по-малко от
разградчани.

"Червените" се подсили-
ха с двама нови играчи
през зимния трансферен
прозорец. Те привлякоха
нападателя на Дунав
(Русе) Ахмед Ахмедов и
юношата на Ювентус
Стефано Белтраме, който
е перлата в селекцията на
Милош Крушчич. Освен
това "армейците" запазиха
всичките си водещи
играчи, но разочароваха с

Íàêðàòêî

:

Националът Георги
Сърмов се завърна в
родния
футболен елит. 34-годишни-
ят халф ще играе през
пролетта за Витоша
(Бистрица). "Тигрите", които
са на последното място в
efbet Лигата, привлякоха в
редиците си и Станислав
Маламов. През есента
Сърмов беше част от
третодивизиония германски
Кемницер, но в края на
януари разтрогна договора
си. В България е играл още
за Нафтекс, Левски, Ботев
(Пловдив), Берое и Етър.
Така "тигрите" вече имат
седем нови попълнения
през тази зима. До момен-
та тимът на Асен Букарев
беше подсилен от близна-
ците Веселин и Йордан
Миневи, Аристот Мадиани,
Апостол Попов и Богомил
Дяков.
Крилото на Аякс
Хаким Зиеш ще стане
играч на Челси
на 1 юни. Сделката бе
потвърдена официално от
двата клуба. Остава само
футболистът да договори
личните си условия с
лондончани. Челси ще
плати за 26-годишния
мароканец 40 милиона
евро, а с бонусите сумата
може да нарасне до 44
милиона. През миналото
лято в договора на Зиеш с
Аякс имаше по-ниска
освобождаваща клауза, но
тя бе премахната, след като
играчът склони да подпише
нов контракт с подобрени
лични условия. Зиеш има
48 гола и 82 асистенции в
159 мача за Аякс. Той е
първият трансфер на Челси,
след като за мениджър на
отбора бе назначен Франк
Лампард.
Роджър Федерер
направи корекция в
програмата си
за следващите месеци.
Швейцарецът е потвърдил
участие на Мастърс 1000
турнирите в Рим и Мадрид,
които се провеждат на клей
в навечерието на "Ролан
Гарос" в Париж.

резултатите си в контро-
лите. Все пак 31-кратните
шампиони постигнаха
успех с 2:0 над Струмска
слава в последната си
проверка.

Трима от чуждестранни-
те играчи на ЦСКА - Али
Соу, Евандро и Жанио
Бикел са убедени в побе-

дата на тима си. Те обе-
щаха да зарадват сектор
"Г" и прогнозираха "чер-
вен" успех с 2:0. Соу и
Евандро обявиха, че
двамата ще вкарат по
едно попадение за триум-
фа на "армейците". Брази-
лецът се разписа във
вратата на Милан Миято-

вич в мача от първия
полусезон, който не
излъчи победител и завър-
ши 2:2. Али Соу все още
няма гол срещу Левски.

Според Бикел, който
също даде прогнозата си
пред Winbet, два гола в
предстоящия мач ще
отбележи Али Соу, а
Густаво Бусато ще запази
мрежата си "суха". Триото
ще попадне в стартовия
състав на Милош Круш-
чич. Бикел ще си партни-
ра в средата на терена с
Валентин Антов и Кристи-
ян Малинов, Евандро ще
действа по фланга, а Али
Соу ще води атаката.

Левски също осъществи
входящи трансфери. "Сини-
те" взеха национала Симе-
он Славчев, Деян Лозев и
нидерландския полузащит-
ник Стайн Спиерингс.
Клубът от "Герена" запази
ядрото си, представи се
добре в приятелските
мачове, но има сериозни
финансови проблеми. За
трудностите с покриването
на текущи разходи призна
изпълнителният директор
Павел Колев, който  споде-
ли, че наличните средства
ще стигнат само до края
на месеца. Това мобилизи-
ра привържениците на
отбора воден от Петър
Хубчев, които закупиха
сериозен брой абонамент-
ни карти и билети. ç

Нападателят Давид Рибейро,
който през есента игра за Ботев
(Враца) под наем от Лудогорец,
повече няма да играе в Бълга-
рия. В началото на годината се
появи информация, че Ботев е
взел правата на 21-годишния
футболист, но сега стана ясно,
че той ще продължи кариерата

Øàìïèîí ñ Ëóäîãîðåö ïðåìèíà â Ðåä Áóë
си в своята родина.

Рибейро ще носи екипа на Ред
Бул Бразил. Отборът е от град
Кампиняс (щат Сао Пауло). В мо-
мента "червените бикове" играят
в шампионата Паулиста А2, къ-
дето заема 13-о място след шест
изиграни мача с 6 точки.

Давид Рибейро премина в Лу-

догорец в началото на 2019 г.,
след като беше одобрен от тога-
вашния треньор на "орлите" Ан-
тони Здравков. Бразилецът оба-
че изигра само един мач за раз-
градчани в елита и беше полз-
ван предимно във втория отбор,
който играе във Втора лига. Въп-
реки това в края на сезона бе-

ше награден като шампион на
България. През лятото беше да-
ден под наем в Ботев (Враца).

След като обяви новината за
новия си отбор, нападателят по-
лучи поздравления от доскорош-
ните си съотборници в Лудого-
рец Ренан дос Сантос, Рафаел
Форстър и Сисиньо.ç

Гамбийският нападател на ЦСКА Али Соу обеща да се разпише във
вратата на Левски


