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"Конгресът да не допуска промени в Устава и да се съсредоточи към
спечелване на местните избори, а председателят Корнелия Нинова да
оттегли оставката си", това решиха членовете на Областния съвет на
БСП-Стара Загора на свое заседание на 12 юни, съобщиха от пресцен-
търа на БСП. Призиви за оттегляне на оставката в последните дни
отправиха социалисти от цялата страна, както и местни структури в
Бургас, Пазарджик, София-област и други.
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а другарството и за горчивите плодове от
липсата му в най-старата българска партия е
писал още създателят й Димитър Благоев.
Темата стана отново актуална, когато т. нар.
опозиция в БСП, начело със Сергей Стани-
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Президентът Румен
Радев вчера откри
Шестия световен
конгрес на информаци-
онните агенции,
организиран от БТА и
Световния съвет на
информационните
агенции. В приветст-
вието към авторитет-
ната аудитория,
включваща над 200
участници от 100
държави, държавният
глава каза: "Днес
истината често се дави
в море от фалшиви
новини. Бързината
взема превес над
достоверността. Думите
губят битката с образа.
Наемат се армии от
полуграмотни тролове,
за да се дискредитират
идеи и личности. А
разрушителният ефект
на информацията може
вече да бъде по-голям
и от този на бомбите и
ракетите", посочи
държавният глава.
Свободата на словото
трябва да бъде ангажи-
мент не само на
журналистите и аген-
циите, но и на цялото
общество, защото от

е ангажимент на всички

Çåìåäåëöè ïðèòåñíåíè ïøåíèöàòà äà íå ïîêúëíå çàðàäè âëàãàòà

Президентът откри
VI световен конгрес
на информационните
агенции

В тунджанското се-
ло Търнава днес започ-
ва жътвата на ечеми-
ка, съобщиха от общи-
ната. Самодейни групи
ще пресъздадат старин-
ни народни обичаи
преди жътва, а стопа-
ните на земята ще раз-
дадат характерните за
този край обредни хля-
бове. Въпреки засуша-
ването през есента и в
началото на тази годи-
на преобладаващата
част от посевите с ече- < 4 Светлана ШАРЕНКОВА

Ðóìåí Ðàäåâ

Мотото на международния форум е "Бъдещето на новините" и в него участват
над 200 делегати от около 100 държави. На снимката: Румен Радев с директора на ТАСС

Сергей Михайлов (в средата) и неговия първи заместник Михаил Гусман.

това зависи и нашето
бъдеще, подчерта
държавният глава. По
думите му в свят на

растящи политически
и икономически зави-
симости предоставяне-
то и достъпът до

обективна информация
е ценност, която сво-
бодните общества
отстояват. < 2

Ïàê äîéäå æúòâåíî âðåìå
мик и пшеница в Ям-
болско е в добро и мно-
го добро състояние.

Подготвени сме за
жътва. Машините ча-
кат, стига времето да е
с нас, казва Румен То-
доранов, председател на
Регионалния фермерс-
ки съюз - Павликени.
Неговите очаквания са,
че жътвата на пшени-
ца и рапица ще започ-
не до 10-14 дни. Но ако
валежите продължат и
през следващата седми-

ца, земеделецът се опа-
сява, че може да се
повтори ситуацията от

миналата година, кога-
то пшеницата покълна-
ла заради влагата.

шев, предприе невиждана атака срещу легитимния ли-
дер Корнелия Нинова.

Нападат я по всички линии  - апаратни, идеологи-
чески, компроматни. Няма търпимост, уважение, скрупу-
ли (кавалерство дори!). Няма разбиране, че можеш да
бъдеш полезен на своята партия и като редови член, а
не само като евродепутат с 10-15 хил. евро заплата.

Няма морал в тази надпревара! Защото изгубилият
десет последователни избора Станишев обвинява Нино-
ва… че покачването на изборните резултати не било
достатъчно, а пък апаратчиците се оплакват от… апа-
ратни ходове. Вечните кандидати за високи постове се
самообявяват за нови лица, едри капиталисти учат на
идейна чистота, доскорошни идеолози сочат с пръст
врагове с партиен билет и твърдят, че прекият избор е…
антидемократичен, а кулоарните конгресни договорки са
връх на прозрачността.

Един абониран за привилегии елит се изправи срещу
лидер, който прие за кауза да промени партията, като я
върне към корените, под чието ръководство БСП се
съживи, заяви ярка опозиционност, постигна електора-
лен ръст, увеличи депутатския си корпус в националния
и европейския парламенти.

И въпреки очевидното, част от партийния елит днес
е гневен!?

От създадената бъркотия в БСП печели само ГЕРБ и
губят членовете и симпатизантите на социалистическа-
та партия, които искат единство, морал и идеи.

Обвиняват председателя на БСП, че изневерява на
партийните ценности, че се опитва да подмени програ-
мата на партията. Днес, казва Станишев, БСП е "тлас-
кана" към ляв консерватизъм, който бил дървено желя-
зо, нямало го никъде в Европа и по света. Дали това е
така!? Нека се замислим не върху термина, който със
сигурност се нуждае от прецизиране, а върху съдържа-
нието.

БСП е партия на 128 години, винаги е била партия
на трудовите хора - преминала е през битките срещу
фашизма, за отстояване на социална справедливост, на
индустриализация и модернизация на страната, за ду-
ховност и силна държавност. В тези битки партията е
била винаги прогресивна. Но наред с това БСП и нейни-
те членове са поддържали консервативни схващания в
сферата на обществения морал - за семейството, тра-
дициите и националния характер. Съжителството между
социалистическия идеал и традиционния мироглед е ис-
торически заложено в БСП.

Дали пък дървеното желязо не е именно провалени-
ят неолиберализъм, защото европейските народи масо-
во го отхвърлят?

Онези, които наложиха на БСП клишетата на брюк-
селската олигархия, които я притискаха за джендър иде-
ологията, които я подлъгаха за плоския данък, които
колаборират с дясното, които станаха роби на русофо-
бията и реториката на новата Студена война - те под-
менят идейно БСП и търсят реванш.

В БСП през последните три години имаме не просто
нов лидер, а нов тип лидерство - с доктрина за връща-
не на партията към традициите й, но и за подмладяване!
С ясна Визия за нов модел на обществото - за преодо-
ляване на фрапиращите неравенства и изграждане на
социална държава. Това е политика на пряка демокра-
ция и съобразяване с обществените настроения.

Тя вбесява социаллибералите и евробюрократите в
БСП. Предстои важно заседание на конгреса не само за
"кожата" или "поста" на лидера, а за посоката: адекват-
на на новите реалности социалистическа партия, която
има мисия в развитието на България, Европа и света.
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Осигуряването на дос-
тъпна, навременна и обек-
тивна информация, свобод-
на от цензура и автоцен-
зура, е голямата мисия на
информационните агенции.
Това каза държавният гла-
ва Румен Радев в словото
си при откриването на
Шестия световен конгрес
на информационните аген-
ции, организиран от Бъл-
гарската телеграфна аген-
ция (БТА) и Световния съ-
вет на информационните
агенции. По думите му фо-
румът в София дава въз-
можност да бъдат поставе-
ни актуалните тенденции,
предизвикателства и въз-
можности пред информаци-
онните агенции, съобщиха
от прессекретариата на
държавния глава.

Темата за бъдещето на
новините всъщност е тема-
та за бъдещето на човечес-
твото, защото ние вече не
можем да си представим
нашето ежедневие без бур-
ното развитие на техноло-
гиите и без все по-динамич-
ния информационен поток,
в който живеем, отбеляза
държавният глава.

По думите му дигитали-
зацията вече е променила
представите за света, за-
щото днес информацията е
най-изобилната, но и най-
дефицитната стока - зали-
ва ни отвсякъде, но в съ-
щото време често изпитва-
ме остър дефицит от нав-
ременна, обективна и дос-
товерна информация. Този
процес и тенденция ще се
задълбочава, отбеляза Ру-
мен Радев.

Дигитализацията и нови-
те технологии предостави-
ха огромни, немислими
доскоро възможности на
информационните агенции
и медиите, но в същото

Ïðåçèäåíòúò îòêðè Øåñòèÿ ñâåòîâåí
êîíãðåñ íà èíôîðìàöèîííèòå àãåíöèè

време ги изправиха пред
огромни предизвикателст-
ва, отбеляза държавният
глава. "Бумът на социални-
те медии помита установе-
ните алгоритми за събира-
не, придобиване, обработ-
ка, анализ и разпростра-
нение на информацията.
Растящите финансови
проблеми пред професио-
налните агенции и медии
водят до политически и
икономически зависимости
и до подкопаване на про-
фесионалните и етичните
стандарти", посочи прези-

ÂËÀÑÒÒÀ

Àâòîðèòåòíèÿò ôîðóì å îðãàíèçèðàí
îò Áúëãàðñêàòà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ

ценностна система, офор-
мят все повече моделите
на обществени отношения,
форматират нашето съзна-
ние и мисловните и култур-
ни кодове на човечество-
то.

Румен Радев приветства
решимостта на организато-
рите и всички участници
във форума да търсят под-
ходи към тези нови предиз-
викателства, към бурното
развитие на инфраструкту-
рата, на медиите, към фи-
нансовите и стопанските
модели, върху които се гра-
дят новините, към съхране-
нието и укрепването на
професионалните и етични
стандарти, към развитието
на имунна система срещу
фалшивите новини.

Това трябва да бъде ан-
гажимент не само на жур-
налистите и агенциите, но
и на цялото общество, за-
щото от това зависи и на-
шето бъдеще, подчерта
държавният глава.

По думите му в свят на
растящи политически и
икономически зависимости
предоставянето и достъпът
до обективна информация
е ценност, която свободни-
те общества отстояват.ççççç

Ðàäåâ: Óïðàâëÿâàùèòå ñå ôèíàíñèðàò
äèðåêòíî îò âëàñòòà è íå ñå êðèÿò

Виждате, че в България управляващите партии нямат нужда от
субсидии, те се финансират директно от властта и дори не се
крият. Това коментира пред журналисти президентът Румен Радев
по повод предложението на правителството за намаляване на
партийната субсидия от 11 на 1 лев за получен действителен глас
от 1 юли до края на годината, предаде БТА.

Субсидиите касаят най-вече съществуването на опозицията, така
че едно такова решение задушава опозицията точно преди местните
избори, посочи той.

Силно се надявам, че партиите ще намерят добър баланс между
техните собствени интереси и интересите на обществото, каза
държавният глава. Но според Радев големият проблем съвсем не е
размерът на субсидията, а да има механизъм, който да третира
еднакво партиите по отношение на финансирането.

Държавният глава призова да се спре със спекулациите, че
президентът спира АМ "Хемус" и инфраструктурното развитие на
страната. Това е крайно некоректно, посочи той.

Радев подчерта, че ветото му върху промените в Закона за
държавната собственост и последвалото сезиране на Конститу-
ционния съд не се отнася за автомагистрали, скоростни пътища,
газопроводи, жп линии и т.н., т.е. за националните обекти. Крайно
време е да разберат разликата между национални обекти и обекти
с национално значение, посочи той.

дентът.
"Днес истината често се

дави в море от фалшиви
новини. Бързината взема
превес над достоверност-
та. Думите губят битката с
образа.

Наемат се армии от по-
луграмотни тролове, за да

се дискредитират идеи и
личности. А разрушителни-
ят ефект на информацията
може вече да бъде по-го-
лям и от този на бомбите и
ракетите", посочи държав-
ният глава. По думите му
дигиталните алгоритми все
по-често формират нашата

Съвместно тактическо учение с бойни стрелби "Шабла 2019" се провежда на зенитния полигон на ВВС "Шабла". Участват до 1200 военнослужещи
от Военновъздушните сили, Сухопътните войски и Военноморските сили. Участват също до 80 военнослужещи от Командването за противовъздуш-

на отбрана на Сухопътните войски на САЩ в Европа със съответното въоръжение. На учението присъства и премиерът Бойко Борисов, който
вчера навърши 60 години.

Шестият световен конгрес на информационните агенции се провежда в
зала 3 на НДК в столицата, организиран от Българската телеграфна

агенция (БТА) и Световния съвет на информационните агенции. Мотото
на международния форум е "Бъдещето на новините" и в него участват
над 200 делегати от около 100 държави. На снимката: президентът
Румен Радев и Максим Минчев (ляво), генерален директор на БТА и
генерален секретар на Световния съвет на информационните агенции.

Íà òîçè äåí

Събития
” 1919 г. - Британските
пилоти Джон Уилям Елкок и
Артър Браун извършват
първия полет над Атланти-
ческия океан без междинно
кацане - от канадското
градче Сейнт Джонс
(Нюфаундленд и Лабрадор)
до Ирландия.
” 1920 г. - В Царство
България е въведена Трудова
повинност.

” 1923 г. - С убийството
на Александър Стамболийски
е овладяна въоръжената
съпротива на БЗНС срещу
Деветоюнския преврат.

” 1934 г. - В Царство
България с наредба-закон са
забранени политическите
партии.
” 1951 г. - Във Вашингтон
е представен първият
компютър, предназначен за
масова употреба - UNIVAC I.

” 1966 г. - Ватиканът
отменя официално Индекса
на забранените книги,
въведен през 1557 г.
Родени
” 1811 г. - Хариет Бичър
Стоу, американска писател-
ка
” 1856 г. - Димитър
Благоев, основоположник на
социалистическото движе-
ние в България
” 1864 г. - Алоис Алцхаймер,
германски лекар
” 1928 г. - Че Гевара,
аржентински и кубински
революционер
” 1933 г. - акад. Светлин
Русев, български художник,
академик
” 1946 г. - Виолета
Гиндева, българска актриса

” 1946 г. - Доналд Тръмп,
американски предприемач и
настоящ президент на
Съединените щати
Починали
” 1853 г. - Захарий Зограф,
български художник
” 1920 г. - Макс Вебер,
немски икономист и
социолог
” 1968 г. - Салваторе
Куазимодо, италиански
поет, Нобелов лауреат
” 2007 г. - Курт Валдхайм,
генерален секретар на ООН
и президент на Австрия

:

Снимки Пресфото БТА
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Â äåêëàðàöèè ìåñòíè ñòðóêòóðè íà
ëåâèöàòà èñêàò ìîáèëèçàöèÿ è
åäèíñòâî ïðåäè ïðåäñòîÿùèòå
íàåñåí ìåñòíè èçáîðè

Ñîöèàëèñòè ìàñîâî ïðèçîâàâàò Êîðíåëèÿ
Íèíîâà äà îòòåãëè îñòàâêàòà ñè

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"БСП да не се занима-
ва отново със своя демок-
ратичен Устав, Конгресът
да не допуска промени в
него и да се съсредоточи
към спечелване на мест-
ните избори, а председа-
телят Корнелия Нинова да
оттегли оставката си",
това решиха членовете на
Областния съвет на БСП-
Стара Загора на свое
заседание на 12 юни,
съобщиха от пресцентъра
на БСП.

Те призоваха всички
членове към обединяване,
диалог и разбирателство в
Българската социалисти-
ческа партия.

"Към действия за
взаимно уважение и
споделена отговорност,
към търпимост и съпри-
частност, към това да се
обединим и да очертаем
общата посока за успехи
и победа на местните
избори", заявиха област-
ните социалисти в Стара
Загора.

На заседанието предсе-
дателят Румяна Динева
представи задълбочен
анализ на Евроизборите в
Старозагорска област, с
изводите на 11-те общинс-
ки структури, открои
поуките и изведе първос-

тепенните задачи, които
да укрепят организациите
за кметските избори.
Според социалистите от
региона най-важното, с
което трябва да се спра-
вят за вота наесен, е
бруталното купуване на
гласове от ГЕРБ и ДПС.

"ГЕРБ гарантират влия-
нието и подкрепата си
чрез натиск върху бизне-
са, както и чрез своите
представители в местната
и държавната власт,
предлагаха се финанси по
различни поводи, храни-
телни стоки, облаги,
административна зависи-
мост в общините и кметст-
вата с кметове от управ-
ляващата коалиция или
ДПС, насаждане на страх,
контролиран и корпорати-
вен вот чрез натиск или
корупционна заинтересу-
ваност на бизнес форми-
рования. Тази порочна
практика трябва да бъде
преустановена", заключи-
ха социалистите. Общинс-
ките съвети на БСП в
Ботевград, Правец и
Етрополе застават зад
лидера на НС на БСП
Корнелия Нинова и подк-
репят водената от нея
политика. Общинските
съвети възлагат на своите

ние и консолидация.
Считаме, че не е време за
оставки, включително и на
председателя, а за про-
дължаване усилията за
промяна на политическия
модел и статуквото на
страната. Постигнатите
резултати от изборите за
ЕП са добра основа за
тази промяна. Обръщаме
се към делегатите на
конгреса за мъдрост и
отговорност пред партия-
та и обществото", се
казва в документа на
бургаските социалисти. В
свое интервю за сайта
"Епицентър" известният
хирург проф. Радослав
Гайдарски, който е член
на ИБ на БСП, казва:
"Нямаше нужда от оставки

Ïåòúð Êúíåâ: Áåç ðóñêî ó÷àñòèå ÀÅÖ "Áåëåíå" å íåâúçìîæíà

делегати на 49-ия конгрес
да гласуват вот на дове-
рие на лидера, както и да
гласуват против включва-
нето в дневния ред на
конгреса предложение за
промяна в Устава на
партията от група членове
на НС на БСП от 8.06.2019
г. Социалистите от трите
града осъждат вътрешно-
партийното противопоста-
вяне в Националния съвет
и пледират за обединение
3 месеца преди провежда-
нето на местните избори.

По-рано и от БСП-
Бургас излязоха с пози-
ция по събитията в БСП
преди предстоящия в
неделя Конгрес: "Предсто-
ящите пред партията
задачи предполагат едине-

в ситуацията, която се
създаде след изборите.
Вярно, ГЕРБ ни победи, но
ние сме единствената
партия, която повиши
броя на депутатите си в
Европарламента - бяха
четирима, сега са петима.
Увеличихме гласовете си.
Ако се върнем малко
назад във времето, в
3-тото народно събрание
БСП имаше 39 депутати.
39! И никой от ръководст-
вото тогава не си подаде
оставката. Сега имаме два
пъти повече депутати - 80,
по наше предложение и с
наша помощ беше избран
президент. И при положе-
ние, че сега, на тези
избори, увеличаваме и
получените за партията
гласове, и броя евродепу-
тати, защо беше необходи-
мо председателят на
партията да подава остав-
ка.  Проф. Гайдарски
допълва: "Трябва да мис-
лим за местните избори! А
ако партията не е единна,
как ще ги спечелим?!
Защото който и да избе-
рем сега, той няма да
бъде избран с голямо
удоволствие и любов.
Затова, без да съм гово-
рил с Корнелия Нинова,
смятам, че най-разумното,
което трябва да се напра-
ви, е оставката й да не
бъде приета и всички
заедно да работим за
спечелване на местните
избори!".ç

Социалистите искат БСП да се събере на Бузлуджа единна и мотивирана
за достойно представяне на местните избори

"Петербургският икономичес-
ки форум е голямо събитие, та-
зи година имаше над 12 хиляди
участници - целият икономичес-
ки и политически елит на Русия
беше там. Всяка година има по-
канени възлови лектори - мина-
лата година бяха Макрон и Абе,
японският министър- председа-
тел. Тази година бяха китайски-
ят президент Си Цзинпин и Ру-
мен Радев. Изключително сил-
но представяне на българския
президент. Изключително инте-
ресни разговори имаше, особе-
но между нашата делегация и та-
зи на Русия. Борисов е прав в
едно - че Радев защити абсо-
лютно всички позиции на Бъл-
гария по основните теми, които
през последните години са до-
миниращи в отношенията ни с
Русия - например за газовия хъб
и газовите доставки".

Това заяви председателят на
комисията по икономическа по-
литика и туризъм Петър Кънев
пред "Канал 3".

Той взе участие в президен-
тската делегация в Санкт Петер-
бург. По думите му президентът
на Русия Путин не е знаел, че

дни преди това България е ку-
пила американски втечнен газ
на по-ниска цена от САЩ. "Све-

тът в газовия сектор не е този,
който беше преди - с интерко-
некторите, с продажбата на

втечнен газ - нещата са различ-
ни. Това беше първата тема", ка-
за Кънев. Той отбеляза, че е би-
ла обсъждана темата "Южен по-
ток" и "Турски поток", но Путин
не е искал да я коментира, като
е посочил, че България е имала
възможност да продава приро-
ден газ на Турция, а сега ще ку-
пува.

"От голямата идея България
да бъде енергиен кръстопът -
всички ни заобикалят", комен-
тира Кънев. Той изрази надеж-
да, че бъдещият енергиен хъб ще
мине през България и ще мо-
жем да продаваме газ, като от-
беляза, че от руска страна са
изявили желание хъбът да мине
през страната ни.

"Страхувам се обаче, че с то-
ва забавяне от наша страна Гър-
ция ще се пребори тръбата да
мине през тях", изрази мнение
Кънев. Той посочи, че втората
тема на форума е била АЕЦ "Бе-
лене".

Путин е коментирал, че Ру-
сия е получила покана от Ми-
нистерството на енергетиката в
България за участие в проекта
и че от руската страна има го-

товност за дебати.
"Всички знаят, че този про-

ект без руска страна не може
да стане. По-евтина енергия от
атомната няма", заяви още Къ-
нев.

"Друга тема бяха оръжейни-
те доставки, производството на
оръжия по руски лиценз - това
е стара тема. Тя се поставя и
после се подминава.

Руската страна твърди, че над
700 вида продукти в България
се изработват по руски лицен-
зи. На темата не се обръща вни-
мание, защото ако беше сери-
озна, за 20 години щеше да се
реши. Радев изтъкна, че от бъл-
гарска страна от 3 години има
предложение, което те не разг-
леждат", разказа още Кънев.

Кънев изрази позитивното си
впечатление от участието на Ра-
дев във форума и посочи, че го-
ворителят на Министерството на
външните работи на Русия Ма-
рия Захарова също е била сил-
но впечатлена от речта на бъл-
гарския президент и се е опит-
вала да види откъде чете Радев,
но в крайна сметка се е оказа-
ло, че той говори свободно.ç
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Отчет на Земеделското минис-
терство за възраженията, които
фермерите подават срещу одоб-
рените им субсидии, показва, че
фермерите печелят всяко трето
съдебно дело. Въпросът за неиз-
платените обезщетения по съдеб-
ни дела, спечелени от земеделс-
ки стопани, беше поставен от на-
родните представители проф.
Светла Бъчварова и Даниел Йор-
данов пред министър Десислава
Танева. Депутатите поискаха ин-
формация за броя на спечелени-
те дела по директни плащания и

по Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР), както и
за изплатените дължими обезще-
тения по тях.

Данните, съобщени от минис-
тър Танева в писмен отговор, со-
чат, че заведените дела за суб-
сидии са общо 2195 броя, като
съдът вече се е произнесъл по
около половината от тях - 1191.
В полза на фермерите са 457 ре-
шения, а в полза на Държавен
фонд "Земеделие" (ДФЗ) - 734
решения. За директните плаща-
ния за кампании 2015-2018 са
образувани 423 съдебни дела за-
ради пълен или частичен отказ
от изплащане на финансова по-
мощ. Според отговора на минис-
търа, няма съдебно решение, ко-
ето да не е изпълнено или да не
е в процес на изпълнение.

Министърът подчертава, че
спечелените от кандидатите дела
не във всички случаи постановя-
ват изплащане на суми по тях.
"В преобладаващия брой дела по-
даденото заявление се връща за
преразглеждане на администра-
тивния орган при спазване на ука-
занията, дадени от съда. Част от
делата изискват преиздаване на
обжалвания административен акт
с включени допълнителни моти-
ви за издаването им", обяснява
Десислава Танева. Така по спе-
челените от фермери 53 дела за
директни плащания само в 19
случая са извършени преизчис-
ления и оторизация на субсидии.
В други 32 случая са издадени
или са в процес на издаване но-
ви уведомителни писма с допъл-
нителни мотиви, според изисква-
нията на съда, а две съдебни ре-
шения са на етап обработка.

Значително повече на брой
са делата по схемите и мерките,
прилагани по ПРСР 2007-2013 и
ПРСР 2014-2020 г. По думите на
министър Танева общо образува-
ните дела по двете програми за
развитие на селските райони,
включително по мерките 6.1 и
6.3, са 1772. Приключилите де-
ла са 1078, от които в полза на
ДФЗ - 674, в полза на бенефи-
циерите - 404, висящи дела - 694.
При всички случаи на отмяна на
административен акт съдът връ-
ща преписката за ново разглеж-
дане от ДФЗ със задължителни
указания по прилагането на за-
кона. ç
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Мощен украински
производител на пилешко
месо намери хитър начин
да заобиколи квотите за
безмитен внос в Европей-
ския съюз, като неговата
продукция даже получава
етикет "Произведено в
ЕС", пише Агри.БГ. "Един
от най-големите произво-
дители в Украйна -
Myronivsky Hliboproduct,
внася филето в ЕС, без да
бъде отстранена гръдната
му кост. По този начин то

се причислява към по-
ниска категория месо, за
което няма ограничения
при вноса", твърдят авст-
рийският в. "Курир" и
"Дойче веле". Компанията
има фабрики в Словакия
и в Холандия. Там костта
се отстранява от месото и
се получава по-скъпото
пилешко филе. След тази
преработка продуктът
вече се класифицира като
произведен в страна
членка. В резултат той

вече може да се продава
на територията на ЕС, а
също и да се изнася към
трети страни, без да му
се налагат мита.

"Дойче веле": "Споразу-
мението за асоцииране
между ЕС и Украйна
създаде зона за свободна
търговия. Това позволява
на украинските компании
да изнасят почти всички
видове птици в ЕС без-
митно, но се прилагат

О Б Я В А

"Напоителни системи" ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на
Съвета на директорите по Протокол от 07.06.2019 г. и Заповед на изпълнителния

директор № РД-126/11.06.2019 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от
3 /три/ години на  активи стопанисвани от:

Клон "Среден Дунав".
1. Сграда, /промишлено хале/ със ЗП 385.64 кв. м, разположена в п.и. с идентификатор

56722.276.529, с площ от 3005 кв. м, в землището на гр. Плевен, местност "Табакова
чешма", за склад за авторемонтни услуги.

Начална тръжна цена: 8880 /осем хиляди осемстотин и осемдесет/ лева годишно
без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 30199.36.2, с площ 1.694 дка, заедно с построени
в имота сгради, в т.ч.: сграда, представляваща ПС със ЗП: 108 кв. м, сграда с идентификатор
30199.36.2.1, за водоснабдяване и/или канализация и сграда /кантон/ със ЗП 31 кв. м, в
землището на с. Загражден, местност "Край дигата", община Гулянци - за стопански цели.

Начална тръжна цена: 5300 /пет хиляди и триста/ лева годишно без ДДС.
Клон "Хасково".
3. Помещение с площ 46.50 кв. м, с идентификатор 77195.735.68.1.3  за търговска

дейност, в сграда № 1 /административна/, находяща се в п.и. с идентификатор 77195.735.68,
с адрес: гр. Хасково, ул. "Македония" № 15 - за магазин.

Начална тръжна цена: 6120 /шест хиляди сто и двадесет/ лева годишно без ДДС.
Търговете ще се проведат в "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" №

136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от Изпълнителния директор
на Дружеството на:

- 01.07.2019 г. за обектите по т. 1 и 2;
- 03.07.2019 г. за обекта по т. 3.
Повторна дата за всички обекти: от 11.00 ч. на 08.07.2019 г.
Размер на депозит за участие 10 % от началната наемна цена. Внася се по сметката на

"Напоителни системи" ЕАД гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга
вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 300 /триста/ лева без
ДДС за всеки обект, сума която не се възстановява, платима в касата на "Напоителни
системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 3 или на клона до 16:00 ч. всеки
работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й
отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата
цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството - до деня предхождащ датата на търга
вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.
Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на докумен-

тите за участие са в тръжната  документация
Адрес и телефон на организатора: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - София, гр. София,

бул. "Цар Борис III", № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

О Б Я В А

Община Ихтиман обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване
под наем за срок от 1 (една) стопанска година на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд по реда и условията на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ
и чл. 103 от ППЗСПЗЗ. Началната тръжна цена за всяко землище е определе-
на по пазарен механизъм. Депозитът за участие е 10% от началната тръжна
цена за съответния имот. Тръжната документация се закупува от касата на
общината срещу сумата от 10.00 лв. в срок до 12:00 ч. на 10.07.2019 г.
Офертите се подават в срок до 17:00 ч. на 15.07.2019 г. Търгът ще се
проведе на 16.07.2019 г. от 08:30 ч.

квоти. През 2019 г. квота-
та е 18 400 тона. Още 20
000 тона е квотата за
замразено птиче месо",
отбелязва "Дойче Веле".

Дъмпингов внос на
пчелен мед от Украйна е
сред проблемите на
българските пчелари. По
време на консултации с
Министерството на земе-
делието те настояваха за
засилване на контрола
при вноса, пакетирането и
етикетирането на тази
продукция у нас.

Опасенията на бранша
са, че големи количества
украински пчелен мед се
смесват на територията
на нашата страна с малко
български, след което на
етикета се изписва "Про-
изход: България". ç

В село Търнава, община
Тунджа, днес започва жът-
вата на ечемика, съобщиха
от общинския пресцентър.
На традиционното зажънва-
не на полето, с което се
поставя началото кампани-
ята, ще бъдат представени
детските рисунки, участва-
щи в обявения преди месец
конкурс на жътварска тема-
тика. Самодейни групи ще
пресъздадат старинни на-
родни обичаи преди жътва,
а стопаните на земята ще
раздадат характерните за
този край обредни хлябове.

Въпреки засушаването
през есента и в началото
на тази година преоблада-
ващата част от посевите с
ечемик и пшеница са в доб-
ро и много добро състоя-
ние, показва обследване на
специалисти от областната

Ïàê äîéäå æúòâåíî âðåìå
Çåìåäåëöè ïðèòåñíåíè äà íå ñå ïîëó÷è
ñèòóàöèÿòà îò ìèíàëàòà ãîäèíà, êîãàòî
ïøåíèöàòà ïîêúëíà çàðàäè âëàãàòà

дирекция "Земеделие". Пло-
щите с ечемик в Ямболска
област са 78 000 декара, с
пшеница - 688 000 декара, и
с маслодайна рапица - 164
000 декара.

Подготвени сме за жът-
ва. Машините чакат, стига
времето да е с нас, казва
Румен Тодоранов, председа-
тел на Регионалния фермер-
ски съюз - Павликени. По
негови думи някои зърноп-
роизводители в района ве-
че са започнали да жънат
ечемика, но това все още
се случва на малко места,
и то при влажност на ре-
колтата 17-18%. Той припом-
ни, че тя трябва да е 13-14%,
за да се жъне. В момента
пшеницата все още е във
фаза на зреене.

Неговите очаквания са,
че жътвата на пшеница и ра-

пица ще започне до 10-14
дни. Но ако валежите про-
дължат и през следващата
седмица, земеделецът се
опасява, че може да се пов-
тори ситуацията от минала-
та година. "Тогава пшеница-
та покълна на класа зара-
ди влагата, а оттам и качес-
твото се влоши", обясни той,
цитиран от Фокус.

По негови данни за мо-
мента няма пропаднали пло-
щи в района на Павликени,
Велико Търново и Свищов.
Ако има щети върху есен-
ниците от проливните дъж-
дове през последните сед-
мици, те ще се оценяват
след две седмици, когато се
очаква машините да влязат
да жънат. ç

Производители настояват за
по-строг контрол за вносните зе-
ленчуци, предаде БНР. Искания-
та им са по-конкретно насочени
към продукцията, която влиза у
нас от Турция, Македония и Ал-
бания. Изпълнителният директор
на Асоциацията на оранжерийни-
те производители в България Ата-
нас Кунчев изтъкна, че в момен-
та родните домати са с отлично
качество, но на пазара има пре-
насищане от турски, гръцки, ал-
бански и македонски зеленчуци.
По негови думи българските зе-
ленчукопроизводители нямат въз-
можност да продават продукци-
ята си на гръцката борса, защо-
то при всеки техен опит започ-
ват редица проверки, камионите
им се запечатват и те са прину-
дени или да се върнат в Бълга-
рия, или да им се развали сто-
ката. Кунчев негодува, че от Бъл-
гарската агенция по безопасност
на храните не правят нищо по
въпроса. Той изрази мнение, че
НАП също трябва да следи какво
се внася в страната. "Изписват

Âíàñÿò ãðúöêèÿ äîìàò çà 0,05 åâðî
êèëîòî, ïðîäàâàò ãî ïî 3 ëåâà

гръцки домат, трето качество, на
0,05 евро и го вкарват в Бълга-
рия. Този домат е трето качество
и се има предвид, че той е за
преработка. Само че какво ста-
ва - той стига до борсите. На
тези борси се викат служители
на БАБХ, които трябва да ока-
чествят продукцията. Те, като ви-
дят, че не е трето качество, за-
щото тяхната работа не е да гле-
дат цената, а качеството, го ока-
чествяват като първо качество.
И този домат се продава като
първо качество", обясни ситуа-
цията Кунчев. Според него евро-
пейското подпомагане не е ефек-
тивно и посочи, че от 2015 г.
насам няма промяна в отпуска-
ните средства. ç
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Пощите в малките
населени места засега
остават

Пощите в малките населе-
ни места с под 800 жители
ще трябва да реорганизират
дейността си и да намерят по-
гъвкави форми за обслужване
на хората, а не да поддържат
целодневна станция и съответ-
но персонал и разходи. Това
се разбра, след като в сряда
транспортната комисия в
парламента одобри на второ
четене промени в Закона за
пощенските услуги, с които се
предвижда пощенски станции
да има само в места с над
800 жители. И пред депутати-
те, и след това пред журна-
листи транспортният министър
Росен Желязков коментира:
"Няма да оставим малките на-
селените места без пощенски
услуги. Независимо от това
дали са под или над 800 души
население, те ще бъдат об-
служвани". Допълни, че няма
да се намали обхватът за
обслужването на населението,
а "Български пощи" ще трябва
да създадат по-гъвкави форми
на работа и обслужване. В
момента "Български пощи"
имат мрежа от 2979 броя
пощенски станции в страната,
от които 638 са в големите
градове. Желязков коментира
още, че измененията ще
допринесат и за оптимизиране
на мрежата на пощенския
оператор в големите места.

София загуби
надпреварата за
Европейския орган
по труда

София изгуби надпревара-
та за седалище на Европейс-
кия орган по труда. Новата
агенция на ЕС ще бъде
разположена в Братислава,
предаде EUobserver.  Другите
претенденти бяха Никозия
(Кипър) и Рига (Латвия).
Страните от Централна и
Източна Европа от дълго
време се оплакват за географ-
ското разпределение на
агенциите на ЕС, голяма част
от които са разположени в
Западна Европа. Според
изданието България, изглежда,
беше положила доста усилия
при попълването на кандида-
турата си. Представила бе
подробно описание за всеки
критерий, дори времето за път
от летището до службата,
изискване, което Словакия
например бе пропуснала.
София беше готова да
предостави три сгради, които
да са на разположение още
преди началото на дейността
на новата европейска структу-
ра, предвидено до края на
годината. България обаче има
най-ниските заплати в ЕС.
Дипломат, цитиран от EurActiv,
отбелязва, че това е било
сериозен фактор във връзка
със скорошното преместване
на Агенцията по лекарствата.

Депутатите одобриха
промените в Закона за
устройство на Черноморс-
кото крайбрежие, с които
окончателно забраниха
разполагането на палатки,
чадъри, шезлонги, всякак-
ви други плажни принад-
лежности върху пясъчните
дюни, предаде БГНЕС. С
новите текстове се забра-
няват още преминаването,
паркирането и престоят
на автомобили върху под-
вижни, неподвижни и об-
лесени дюни, освен в
случаите на разрешено
строителство. Свободното
къмпиране продължава да
бъде забранено в 2-кило-
метровата зона от плаж-
ната ивица, но промените
предвиждат да бъдат
обособени специални

зони, където да се практи-
кува то. Това обаче няма
да стане през този сезон.
За нарушителите пък се
предвиждат и солени
глоби.

"Стана ясно, че всеки
един от нас иска този вид
туризъм да се развива.
Необходимо е да има
правила, които да позво-
лят това да се случва по
начин, който да опазва
природата", заяви минис-
търът на туризма Николи-
на Ангелкова, след като
законопроектът беше
одобрен. Тя увери, че
всички дюни по морето са
описани подробно в
кадастралните карти, а
мобилни групи от прове-
ряващи ще извършват
контролната дейност.

"Ние сме проучили 11
страни в Европа, където
има подобни разпоредби.
Минималната санкция за
незаконно разполагане на
кемпер или палатка е 500
евро. Трябва да има
санкция", заяви от своя
страна председателят на
регионалната комисия
Искрен Веселинов. Той
подчерта, че новите тек-
стове предвиждат неза-
конното вече разполагане
на плажни принадлежнос-
ти върху пясъчни дюни да
се наказва с глоба в
размер от 500 до 1000 лв.

Междувременно у нас
продължават протестите
във връзка с промените в
закона. "Този закон тряб-

Îêîí÷àòåëíî: 1000 ëâ. ãëîáà çà ïëàæíà
êúðïà âúðõó äþíè
Ïðîòåñòèòå ñðåùó ñâîáîäíîòî
êúìïèíãóâàíå ùå ïðîäúëæàò, çàêàíèõà
ñå îò 20 ãðàæäàíñêè îðãàíèçàöèè

ва да се погрижи за
опазването на Черноморс-
кото крайбрежие, а той
всъщност се занимава с
въпроси, които са по-
скоро пропагандни, като
местата за къмпиране.
Строителство, заграбване,
презастрояване все още
ще е възможно по Черно-
морското ни крайбрежие,
а ние сега приехме поп-
равки, които на всичкото
отгоре, малко или в
повече, ограничиха сво-
бодното къмпиране",
коментира Мирослава
Петрова от обединена
група "Бетономорие",
обединяваща над 20
граждански организации.

Тя увери, че протестите
ще продължат с всички
възможни средства. "Ние
искаме да поддържаме във
фокуса на общественото
внимание факта, че Черно-
морското ни крайбрежие
има нужда от опазване
или поне малкото остана-
ло, което не е разграбено,
презастроено или обезоб-
разено", категорична е
Мирослава Петрова. ç
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АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК
Гр.София, бул."Витоша" № 6, Тел. 9301829, факс 9883484

На основание чл. 91 КТ и Заповед № АВиК-34/12.06.2019 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

1. За длъжността: ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (В и
К експерт) на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от " В и
К" ЕООД - София

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните акто-
ве за заемане на длъжността са:

- образование - висше - степен Магистър;
- професионална област - Инженер ВиК;
- професионален опит - мин.2 години;
- длъжността се заема по трудово правоотношение, за целта кандидата следва да

отговаря на условията по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.
- задължителна компютърна грамотност;
Допълнителни умения и квалификации:
- да познава законодателната разпоредба на ЗА, ЗУТ, Закон за водите, КТ, Пра-

вилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализа-
ция и др.

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа за
постигане на поставените цели;

- способност за ефективна работа в екип;
- комуникативност;
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест
- провеждане на интервю
4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за

участие в конкурса са:
� заявление за участие в конкурса;
� декларация от лицето по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;
� автобиография;
� копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен;
� копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
� други документи по преценка на кандидата;
Документите следва да бъдат представени в 30 дневен срок от публикуване на

обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул. "Витоша"
№ 6, ет. 5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на инфор-
мационното табло на бул."Витоша" №6 в официалния сайт на Областна админис-
трация на Софийска област - www.sofoblast. government.bg.

Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- следи за точното изпълнение на договора с В и К оператора;
- следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К систе-

мите и съоръженията в обособената територия;
- изгражда и поддържа регистър на всички В и К проекти на обособената терито-

рия, финансирани от фондове на Европейския съюз;
- участва или контролира изработването на регионалния генерален план на В и К

системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и
К системите на обособена територия и на инвестиционните програми към тях;

- изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от предсе-
дателя на асоциацията.

- Минималният размер на основната заплата за длъжността е 560 лева.

Î Á ß Â Ë Å Í È Å

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК
Гр. София, бул. "Витоша" № 6, Тел. 9301829, факс 9883484
На основание чл. 91 КТ и Заповед № АВиК-33/12.06.2019 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

1. За длъжността: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - София

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните ак-
тове за заемане на длъжността са:

- образование - висше - степен Магистър;
- професионална област - право;
- професионален опит - мин. 2 години;
- длъжността се заема по трудово правоотношение, за целта кандидата следва да

отговаря на условията по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.
- задължителна компютърна грамотност;
Допълнителни умения и квалификации:
- да познава законодателната разпоредба на ЗА, АПК, ГПК, Закон за водите, КТ,

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и кана-
лизация и др.

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа за
постигане на поставените цели;

- способност за ефективна работа в екип;
- комуникативност;
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест
- провеждане на интервю
4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидати-

те за участие в конкурса са:
� заявление за участие в конкурса;
� декларация от лицето по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;
� автобиография;
� копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен;
� копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния

опит;
� други документи по преценка на кандидата;
Документите следва да бъдат представени в 30 дневен срок от публикуване

на обявлението за конкурса, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул.
"Витоша" № 6, ет. 5, стая № 515 лично или чрез упълномощено лице.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на инфор-
мационното табло на бул."Витоша" №6 в официалния сайт на Областна админис-
трация на Софийска област - www.sofoblast. government.bg.

Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- осигурява текущата дейност на асоциацията, както и подготовката и провежда-

нето на заседанията на общото събрание;
- изготвя протоколи от заседанията на общото събрание;
- ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на асоциа-

цията и на работните групи за точното спазване на нормативните актове и на разпо-
режданията на председателя на асоциацията;

- създава условия за нормална и ефективна работа на служителите в асоциацията;
- контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване, както

и за опазването на служебната тайна;
- организира материално-техническото снабдяване на асоциацията;
- приема предложенията и сигналите, подадени по реда на правилника, поддържа

регистъра на предложенията и сигналите и организира работата с тях;
- подготвя процедурите по Закона за обществените поръчки след консултация с

финансовия експерт и В и К експерта;
- подготвя проектите на договори, сключвани от асоциацията, след съгласуване с

финансовия експерт и В и К експерта;
- изготвя правилник за вътрешния трудов ред, щатно разписание и други доку-

менти, необходими за спазване на трудовото законодателство; Минималният размер
на основната заплата за длъжността е 560 лева.

От 3.6 млн. души, които
се водят осигурени за втора
пенсия, в партидите на поч-
ти една трета няма редовни
постъпления. Това съобщи
БНР, като се позова на дан-
ни, изнесени на заседание
на парламентарната социал-

Íàêðàòêî

�
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на комисия. "Идентифицира-
ли сме около 1.1 млн. таки-
ва партиди - с някаква се-
зонна заетост или много мал-
ки сумички, внасяни на раз-
лични интервали от време",
каза пред депутатите зам.-
председателят на Комисия-

та за финансов надзор Диа-
на Йорданова. Тя изрази на-
дежда, че идния месец ра-
ботната група ще е готова с
предложенията си как да ста-
ва изплащането. Година и по-
ловина преди фазата на из-
плащане да настъпи, все още
няма законодателна уредба
как да стане това.

Във втория стълб се оси-
гуряват всички работещи в ма-
совата трета категория, роде-
ни след 1959 г. Първите, кои-

то ще имат право на втора
пенсия, са жените, родени
през 1960 г., които ще се пен-
сионират в края на 2021 г.
През 2024 г. ще придобият пра-
во на втора пенсия и мъжете.

След 20 г. вноски средно-
то натрупване в една инди-
видуална партида е около
3000 лв. Преди година Ми-
нистерството на финансите
беше изчислило, че първите
получатели ще вземат по
около 30 лв. ç
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- Господин Гранитски, какво е
мнението ви за случващото се в БСП,
за вътрешните спорове в партията?

- Всеки спор, който е продуктивен,
води до разговор за бъдещето и за
добри бъдещи резултати, е полезен.
Вредни са безсмислените дрязги, хули и
лични препирни, при които се казва, че
лоши неща се случват в левицата, но да
се надяваме, че разумът и трезвата
преценка ще надделеят и ще се вземат
разумни решения на конгреса в неделя.

- Как оценявате Корнелия Нинова
като политик и лидер? Какво успя да
свърши тя и какво не можа за тези 3
години?

- Доста работи се подобриха в поло-
жителен план. Преди всичко виждаме,
че Корнелия Нинова се опитва да
извади БСП от една задънена улица, в
която бе вкарана от предишното управ-
ление, главно на Сергей Станишев,
заради грешно избрания либерален и
социално-либерален модел. Това пона-
чало е политика на ПЕС и лично
убеждение на Станишев и поради тази
причина за тези години, той бидейки
начело на БСП, партията постоянно
губеше позиции и намаляваше своето
влияние в България, главно заради
отказа от защита на националните
интереси и националния суверенитет.
Разбира се, и подкрепата на богохулна-
та Истанбулска конвенция, и други
подобни фундаментални грешки.

И аз затова мисля, че Корнелия
Нинова постъпи правилно, като започ-
на да връща БСП към националните й
корени, към защита на националните
приоритети, цели, принципи и идеали.
Разбира се, има и редица грешки, но
трябва да се каже, че тя нямаше един
сериозен и хомогенен екип, имаше
постоянно вътрешна съпротива от
отделни личности, които, общо взето,
бойкотираха нейните действия. При
всички случаи обаче, макар и жена, тя
показа характер и гръбнак. Според мен
най-важното за политическия лидер е
водачът да има характер и гръбнак.

- Споменахте Истанбулската конвен-
ция, председателят на ПЕС Сергей
Станишев заяви, че не е възможно
един социалист да има консервативни
възгледи, включително по проблемите
на обществения морал. Как бихте
коментирали това, нима не може
социалистическата идея да се свърже с
традицията, с общоприетия морал, с
християнството, с патриотизма?

- България е част от православната
цивилизация, ние сме православни
християни, Европа е християнски
континент, част от християнската
цивилизация, и не само заплахата от
Истанбулската конвенция ерозира
традиционните ценности на Европа.
Неслучайно огромното мнозинство от
хората у нас се противопоставиха
категорично на Истанбулската конвен-
ция, не само православната църква, но
и католици, мюсюлмани. Всички видя-
ха фундаменталната заплаха за христи-
янската цивилизация.

Вторият проблем, който не се оценя-
ва адекватно от ръководството на ПЕС
и в случая от Станишев, е мигрантска-
та вълна. Много малка част от тези
хора реално са мигранти, гонени от

Иван
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Но и този модел се разпада. Слава
богу, че и американският президент
Тръмп е против тази подривна дейност
на Сорос и ние виждаме, че това се
случва и в Европа. Сорос е персона
нон грата и в Турция, в Израел е обя-
вен за заплаха за националната сигур-
ност. Надявам се нашите държавни
дейци да разберат и да го изпратят по
живо, по здраво в страни, където все
още го харесват заради подривната му
дейност. За България той е вреден и
дейността на тази фондация отдавна се
вижда, че е вредна и разрушителна.

- В тази сложна и остра обстановка
изход ли е оставката на лидера на БСП
преди местните избори?

- Мисля, че една от грешките на
Корнелия Нинова беше да говори преди
изборите, че със сигурност ще победят.
Това е разбираемо, всички лидери
говорят, че ще победят. В случая тя
можеше да бъде по-предпазлива и да
говори, че ще подобрят резултата си,
както и се случи. Имат един евродепутат
повече, макар че от тия евродепутати за
България, общо взето, полза никаква
няма, но както и да е. Това беше няка-
къв лакмус за връщане на доверието, за
съживяването на БСП, което е бавен,
труден процес. То не може да се случи
изведнъж. И абсолютният резултат като
гласове е подобрен - за разлика от
реалните гласове на другите партии,
които падат. Смятам, че главната битка
и конкуренцията ще бъдат предстоящите
местни избори, които неминуемо ще
доведат според мен до предсрочни
парламентарни избори. И тогава ще се
видят реалната сила на отделните
политически партии, както и на БСП в
частност. Затова мисля, че е контрапро-
дуктивно и неразумно да се сменя
лидерът Корнелия Нинова точно сега и
да се избира временен председател или
да започва един дълъг кръг от противо-
поставяне. Това може да стане, след
като минат местните избори и се види
каква е ситуацията. Българските партии
трябва да проявят търпеливост, а не да
действат авантюристично, това важи
особено много за мъдра и стара партия
като БСП. Надявам се един такъв разум
да бъде проявен в неделя.

- Проблем ли са за БСП абонирани-
те за властта елити, отдалечени от
партийната маса като бит и мислене?

- Моите наблюдения са, че редовата
членска маса на партията одобрява
действията на Корнелия Нинова. Срещу
нея са отделни апаратчици и фигури,
които през последните години по една
или друга причина се конфронтираха с
нея. Някои се сърдят, че не са депутати,
понеже тя въведе мандатност, други
имат свои различни икономически или
кариерни интереси. Аз споделям оценка-
та на Румен Овчаров, че не тези хора
са бъдещето на БСП, че филма с вът-
решното противопоставяне и опозици-
онност вече сме го гледали. Може би
това е най-разумното и най-мъдрото
изказване, което съдържа стратегически
насоки. Би трябвало да се вслушат
делегатите на конгреса в съветите на
Румен Овчаров.

нещастията на
войните, значител-
на част са добре
подготвени джиха-
дисти, добре
финансирани, с
много стройна
организация.
Някои от терорис-
тите идват, разби-
ра се, от европейс-
ки страни, има
даже и трето
поколение, живее-
щи в Европа, но
не са интегрирани
и не желаят да се
интегрират. Те
имат една-единст-
вена цел - разру-
шението на хрис-
тиянската евро-
пейска цивилиза-
ция. Виждате
какви проблеми
имат Германия,
Франция, Белгия
и други страни,
които имат слаби

писател и

издател,

член-

кореспондент

на БАН

лидери като Меркел и Макрон. И
такива са и резултатите. Ясно е, че
европейските страни трябва да се
върнат към традиционните си консерва-
тивни ценности. А дрънканиците на
ръководителите на ПЕС, че трябвало да
се подкрепят еднополовите бракове и
всички тези извращения, които разру-
шават християнските основи на евро-
пейската цивилизация, са непродуктив-
ни и затова, както виждаме почти
навсякъде в тези европейски страни,
левите губят позиции с подобни посла-
ния. Има едно събуждане, слава богу,
на нормално мислещите хора, които
избират такива водачи, каквито са
Орбан в Унгария или лидерите на
Вишеградската четворка. Според мен
нашите държавници трябва да следват
повече примера на Вишеградската
четворка, а не да слушат прелъстител-
ната песен на брюкселските сирени и
папагали.

- Вие общувате с левите интелектуал-
ци, какви мисли и тревоги споделят те
пред вас и с вас?

- Поначало няма десен интелектуалец
в новата история на Европа и света,
става дума за друг вид ляво мислене -
за социална справедливост, солидар-
ност, равенство, братство, свобода, а не
за подкрепа на еднополовите бракове
или безконтролната миграция, което не
са леви каузи. Точно там е заровено
кучето и освен това тази малка група в
България, които се представят за инте-
лектуалци и които подкрепят гей пара-
дите и други безчинства, всъщност са
добре познатите грантаджии и хранени-
ци на яслата на "Отворено общество" и
на други фондации, едни поръчкови
момченца, които са в състояние да
продадат и майка си и баща си, и
отечеството и идеала на родителите си.
Някои от тях се отказаха директно от
родителите си, които бяха от бившата
номенклатура на бившия строй, за да
получат различни облаги, писаха се
големи европейци, атлантици, либера-
ли, русофоби... Това се вижда от всички.

Интервюто взе
Любомир СТОИМЕНОВ
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Ако БСП отделяше за
формиране на политика и уп-
равление една десета от
енергията, която отделя за
вътрешни борби, интриги и
взаимно подливане на вода,
щеше да печели всички из-
бори и да властва неограни-
чено. Този извод е възник-
вал многократно в годините
на българската демокрация.
Мотивация за него забеляз-
ваме и сега, когато различ-
ни крила и течения в парти-
ята са се вкопчили в тежка
процедурна междуособица.

Ябълката на раздора то-
зи път е прекият избор на
партиен председател. Ако
Корнелия Нинова не беше
призовала за такова реше-
ние на проблема с отговор-
ността и легитимността, ще-
ше да се намери друга ябъл-
ка. Но и сегашната не е за
подценяване. Става дума за
съвършено нова практика в
една доста традиционно мис-
леща партия и може би е
нормално тя да извиква опа-
сения и съмнения.

Ако оставим настрана
личните емоции и вражди,
критиките към прекия избор
се свеждат до няколко ос-
новни типа. Първо, подми-
нава се волята на изборни-
те партийни органи като Кон-
грес и Национален съвет и
се укрепват авторитарните
тенденции в ръководството.
Второ, не се отчита умората
на партийните членове от
множество национални и
вътрешни кампании, особе-
но при необходимост да се
мобилизират отново за мес-
тни избори. Трето, попада се
в хлъзгав уставен терен, къ-
дето всяка втора крачка се
оспорва, а всяка трета се
блокира и където, общо взе-
то, трябва да ходиш като вър-
зан.

Някои от забележките не
са безпочвени, други са до-
някъде пресилени. Прекият
избор сам по себе си не во-
ди до авторитаризъм. Нап-
ротив, там, където го има, ко-
ментаторите го свързват с
демократизация и децентра-
лизация. В европейския пар-
тиен процес през последни-
те десетилетия част от леви-
те партии прибягват до пряк
избор именно за да разре-
шат проблемите със самозат-
варянето на елитите и откъс-
ването на политиката от хо-
рата. Може да се каже, че

левите партии дори
са водещи в пряката
тенденция,

към която по-късно започват
да гравитират и редица дес-
ни формации. Френската со-
циалистическа партия след
Митеран се ориентира към
пряк вот и за лидерите си, и
за кандидатите си за прези-

Òîé íå å âúâåäåí íàâñÿêúäå â åâðîïåéñêèòå ëåâèöè, íî âñå ïîâå÷å ïå÷åëè
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дент. Демократическата пар-
тия в Италия отива стъпка
по-напред и "отваря" прекия
избор към всички свои сим-
патизанти, за да превърне
вътрешната си кампания
през славната епоха на Ро-
мано Проди във внушител-
но национално волеизявле-
ние с по няколко милиона
участници. Във Великобрита-
ния лейбъристите издигат ли-
дера си с пряк избор, в кой-
то право на глас притежа-
ват и членовете на партия-
та, и членовете на близките
до нея профсъюзи, и регист-
рираните привърженици. Не
толкова отдавна тъкмо пре-
кият избор на Джеръми Кор-
бин доведе до приливна въл-
на от нови членове и симпа-
тизанти, извади партията от
кризата на Третия път и я
доведе до положението на
политическа сила с най-го-
леми шансове при едно но-
во съревнование за парла-
мент. Португалските социа-
листи надмогнаха изтощител-
ните фракционни борби с въ-
веждане на пряк избор за
лидер - една реформа, в ко-
ято ярко личи името на днеш-
ния генерален секретар на
ООН Антониу Гутериш. В съ-
седната на Португалия Ис-
пания Социалистическата
работническа партия разчу-
пи имиджа си на полуфео-
дална мрежа от барони, след
като преди пет години стар-

тира пряк лидерски избор.
Директна политическа пос-
ледица от това действие бе-
ше възходът на Педро Сан-
чес, навлизането на ново по-
коление в левицата и успеш-
ната конкуренция с алтерна-
тивното ляво обновление,
лансирано от "Подемос".

В хода на преките избо-
ри в Испания бушуваха спо-
рове за действителния раз-
мер на членската маса, за
условията на кампанията, за
равнопоставеността на кан-
дидатите - изобщо все сю-
жети, от които България мо-
же да почерпи опит и да раз-
бере, че

острата вътрешна
дискусия не е
непременно вредна,

не е характерна само за на-
шите ширини и не преграж-
да непременно пътищата към
успеха. Допълнителни приме-
ри могат да изскочат и от
Дания, и от Холандия. Раз-
бира се, имаме го и случая
с най-голямата лява партия
на континента, германската
социалдемокрация, където
конгресът излъчва лидера.
Но и там също звучат гласо-
ве, че балансите между кон-
гресните делегати огранича-
ват шансовете на определе-
ни кандидати. Надеждите, съ-
будени от шефа на младеж-
кото крило Кевин Кунерт -

силно харесван именно от
обикновените партийни чле-
нове - са индикатор за рас-
тящия натиск за вътрешно-
партийни реформи.

Прекият избор на пред-
седател не е въведен нався-
къде в европейските левици,
но все повече печели попу-
лярност. Той е средство за
отваряне. Той е начин за въз-
връщане на самочувствието
на членовете на партиите, че
не са само гласоподаватели
и изпълнители на решения,
но и непосредствени участ-
ници във "високата" полити-
ка. Той представлява проце-
дура и самичък не би про-
менил състоянието на поли-
тическите везни, ако не бъ-
де съчетан с програма за
действие и воля за нейното
следване и налагане. Той не
е белег за авторитарно ли-
дерство. Авторитарното ли-
дерство произтича от кон-
центрацията на лостове на
властта, подчиняване на ме-
диите, запушване на устите
на инакомислещите, едно-
лично разпореждане с ре-
сурси - не просто амбиция
да подчиниш всички, но и ка-
пацитет да ги принудиш да
се подчиняват. Дали ще бъ-
де избран от партията, от
конгреса, или от пленума й,
лидерът не става повече или
по-малко авторитарен. Това
може да бъде резултат един-
ствено на възможности, с ко-

ито едва ли някой в БСП мо-
же да се похвали.

Проблемът с прекия из-
бор в БСП следователно

не идва от сянката
на "твърдата ръка".

Той е проблем на поли-
тическото мислене, което
разсъждава в крайности: или
всичко са устав и процеду-
ра, или всичко са политика
и посока. Важни са и уста-
вът, и процедурата, и поли-
тиката, и посоката. Ако БСП
започне да се държи единс-
твено и само за устава и
процедурата като пиян за ог-
рада, ще се върти на вечния
винт на своята самодоста-
тъчност. Ако върви единстве-
но и само през политически
кампании, ще изгуби фунда-
мента на подкрепата, своя-
та структурираност и вътреш-
ния си живот. Ето защо "умо-
рата" на социалистите не е
измислена, тя реално същес-
твува. Но съществува, защо-
то мнозина партийни члено-
ве не разбират не в какво
точно участват, а в името на
какво участват в него. Докъ-
де ще ги доведе? Каква е
политическата цел?

Ръководството на БСП
има основания да смята, че
прекият избор на председа-
тел като европейска практи-
ка ще генерира енергия, ан-
гажимент, готовност за бит-
ка. Опонентите на ръковод-
ството напразно се притес-
няват, че прекият избор ще
бетонира Корнелия Нинова
на върха за вечни времена.
Всичко ще зависи от продъл-
жението на прекия избор, от
умението (или липсата на
умение!) прекият избор да
бъде използван за полити-
ческа мобилизация в името
на промяната на България.

Фиксацията в процедур-
ни хватки вече носи огром-
но успокоение и облекчение
на Бойко Борисов. Една опо-
зиция няма право да разда-
ва такива подаръци на уп-
равляващите. При българс-
ките условия на фасадна де-
мокрация е недопустимо не
да загубиш избори, а да по-
магаш на властта да ги пе-
чели. От гледна точка на ле-
вия политически календар
времето за решителна бит-
ка за или против Корнелия
Нинова не е дошло, момен-
тът е неподходящо избран.
Време е за битка да се до-
каже, че има огромно зна-
чение за партията и за Бъл-
гария институцията предсе-
дател на БСП - било заема-
на от Корнелия Нинова, би-
ло от някой друг.

Доц. Борис
ПОПИВАНОВ
От в. ДУМА

(Заглавието и подзагла-
вието са на ЗЕМЯ)
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Резултатите от изборите
за Европарламент ме
накараха да си спомня
думите на  майката на жена
ми. Като малък нашият син
беше много палав. Нямаше
ден да не направи някаква
беля. Ритнал топката и
счупил стъклото на съседс-
кия апартамент. Влязъл в
чуждата градина да бере
кайсии. Влязъл в незаклю-
чена лека кола и я пуснал
по наклона. Хората недо-
волстваха. Жена ми, при-
теснена, се тюхкаше. Майка
й обаче всеки път вземаше
страната на внучето си. -
Остави ги да си говорят ,
ТО НАШ, ТО!
Та за предизборните

истории. "Суджукгейт",
Апартаментгейт, къщи за
гости, конфликти на инте-
реси.  Отстранени минист-
ри, зам.-министри, депута-
ти. Огрени от демократич-
ните ценности, доста
мислещи хора си казаха:
Този път ГЕРБ падна в
собствения си капан и ще
изгуби изборите. БСП
повярва, че това ще се
случи. Тогава обаче преми-
ерът получи поредното
свише прозрение. Възсед-
на  джипа и тръгна да
измие "срама по челото".
Открива за Н-ти път пъти-
ща, цехове, болници. Реже
ленти и не спира да говори
за светлото бъдеще. За
БСП, наследници на кому-
нистите, дето съсипали
България (а той в коя ли
партия членуваше до
промените!?) и как, ако
дойдат на власт, ще стане
страшно. Сякаш метеор
прогони тъмнината от

Ùå áúäå ãðåøêà, àêî áúäå ïðèåòà
îñòàâêàòà íà Êîðíåëèÿ Íèíîâà
Íåéíàòà åíåðãèÿ, öåëåóñòðåìåíîñò è èäåè èìàò áúäåùå â ÁÑÏ

душите на верния електо-
рат. И те си казаха. Вярно,
изнесоха се много факти
за корупция, за шуроба-
джанащина, за връзки на
управляващите с бизнеса,
ама - ТО НАШ, ТО! Дойде
изборният ден и повечето
хора, отвратени от полити-
ката, не отидоха да гласу-
ват. Твърдото ядро на ГЕРБ
от 30-32 % отново донесе
победата. От 32 % гласува-
ли 32 % за ГЕРБ, а 68 -
срещу тях, но разпилени в
много партийни листи.
И тук се сещам за голе-

мия английски икономист
Адам Смит. В основата на
своята икономическа
теория той постави "Хомо
економикус", човека с
неговите интереси. Всякак-
ви приказки за грешки в
предизборната кампания
на БСП са излишни. БСП е

партия на социалната идея,
за истински демократични
права и свободи.  ГЕРБ е
партия на интереса. Оли-
гарси, чиновници и всякак-
ва администрация се
вдигнаха да защитят ИНТЕ-
РЕСА си. Управляващите
използваха всички възмож-
ни канали, за да увещават
и принуждават. Упреците в
БСП към Корнелия Нинова,
че е виновна за загубата
на изборите, са прекалени
и необективни, те идват
предимно от хора с неза-
доволени кариерни амби-
ции, от хора, които в
миналото имат "принос" за
десет поредни изборни
загуби, които обвързаха
партията с олигархията,
които опитваха да подме-
нят идеята с ИНТЕРЕСА. И
които, когато изпуснаха
кокала на властта, са

готови на всичко, за да си
върнат постовете, привиле-
гиите, парите. Може би
Нинова сбърка единствено
с изваждането на депутати-
те на БСП от Парламента
за толкова дълъг период.
Но това е решение на
цялото ръководство. От
парламентарната трибуна
по-голяма сила биха имали
разобличаващите аргумен-
ти спрямо ГЕРБ. Ще бъде
грешка, ако оставката на
Нинова бъде приета.
Нейната енергия, решител-
ност и виждания за разви-
тието на БСП, умението й
да акцентува върху най-
важните проблеми на
обществото, трябва да
бъдат използвани. БСП под
нейно ръководство е в
състояние да постигне
успех, както в президентс-
ките избори. Има ли  някой

"Ако идеята на ГЕРБ е би-
ла с намаляването на суб-
сидиите да "натрият носа"
на другите партии, това от-
ново показва стила им на
политическо поведение. То-
ва е дивашко-популистка
идея, пусната като ефектен
ПР, и доказва липса на как-
вато и да е последовател-
ност". Това заяви народни-
ят представител от ПГ на
"БСП за България" Алексан-
дър Симов пред "Нова те-
левизия".  Той коментира, че
най-абсурдна е тезата, че
с това ГЕРБ ще променят
системата. "Това не е про-
мяна, а унищожаване на де-
мократичната политическа
система в България, за да
може ГЕРБ да си гаранти-
ра политическия монопол.

от нейните опоненти, който
може със сигурност да
потвърди, че като оглави
БСП, ще спечели следва-
щите избори!? Трудно ще
се намери такъв. Пробле-
мът на БСП при следващи-
те  избори е как да се
постигне по-голям ръст от
тези бетонирани 32 % на
ГЕРБ, които ще казват - ТО
НАШ, ТО, независимо от
реалностите.
Пътищата за победа са

няколко. Промените в
Избирателния закон са
наложителни. Гражданите
освен права имат и задъл-
жения. Само задължител-
ното гласуване ще промени
статуквото. Не може да се
приемат за законни избо-
ри, при които две трети от
хората не гласуват. Несъс-
тоятелно е съществуването
в избирателните списъци
на графа "Не подкрепям
никого"! Това са десетки
хиляди гласове, които се
водят участници в избори-
те, но всъщност са неучаст-
вали. Разбира се, че БСП
също така трябва да
съумява да мобилизира
електората си, както и да
привлича колебаещите.
"Визия за България" трябва
да достигне не само до
електората на БСП, но и
до всички социални групи.
И най-важното е т. нар.
вътрешна опозиция да се
смири, да работи за общия
партиен интерес, а не за
личния, да води не личнос-
тни битки, а да се докаже
на терена на ежедневната
партийна работа за общото
благо.

Сава КРЪСТАНОВ

Àëåêñàíäúð Ñèìîâ: ÃÅÐÁ óíèùîæàâà äåìîêðàöèÿòà,
ãàðàíòèðà ñè ïîëèòè÷åñêèÿ ìîíîïîë
Âñÿêî ñëèçàíå íà Áîðèñîâ îò äæèïà ñòðóâà ìèëèîíè
íà äúðæàâíèÿ áþäæåò, ïðèïîìíè ñîöèàëèñòúò

Ние сме за смяна на сис-
темата, но не искаме да ру-
шим демокрацията, както
прави ГЕРБ", категоричен бе
Симов. Народният предста-
вител добави, че БСП е за
намаляване на партийната
субсидия, но не на 1 лев и
социалистите са готови за
разговор с всички полити-
чески партии за нейния раз-
мер. "В момента, в който
Борисов предложи субсиди-
ята да стане 1 лев, той ка-
за, че бизнесмените ще ог-
лавят партиите. Това е "про-
мяната" и "възможността за
развитие на политическия
модел", която се предвиж-
да -  българската политика
е заплашена", заяви още
Александър Симов.

"ГЕРБ не се нуждаят от

субсидия, защото имат па-
ри в банкова сметка и раз-
полагат с целия държавен
бюджет", каза още Алексан-
дър Симов. Той припомни
предложението на колега-
та си проф. Румен Гечев
партиите да върнат в бю-
джета спестените в банко-
ви сметки пари от субсиди-
ите. "Защо ГЕРБ реагираха
толкова остро на идеята на
колегата Гечев, след като
искат да започнем на чис-
то", попита Симов. Народ-
ният представител добави,
че всички българи знаят
колко струва едно слизане
на Бойко Борисов от джи-
па. "При всяко слизане пре-
миерът вади по 15-20 млн.
лв.", добави Симов. Социа-
листът коментира още, че

когато се раздават държав-
ни пари, да се твърди, че
Борисов е нещо различно
от ГЕРБ, е абсурдно.
Относно прозрачността

на харченето на партийни-
те субсидии Александър
Симов коментира, че БСП

харчи своята субсидия по
начин, който може да бъ-
де проверен. Той добави,
че освен политическа дей-
ност, с тези средства пар-
тията  издържа местните
си организации и партий-
ни клубове.
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Чаровната Анджелина Джоли
се връща с нови роли

На 4 юни Анджелина
Джоли навърши 44 години.
Носителката на "Оскар" се е
фокусирала върху децата си,
но няма търпение да се вър-
не в светлината на прожек-
торите.

Предстои да я видим в
няколко нови филма. Еди-
ният от тях е продължение-
то на "Господарка на злото"
- "Господарка на злото 2",
който ще излезе по екрани-
те на 18 октомври. В него
Джоли си партнира с Ел
Фанинг и Мишел Пфайфър.

"Обичам рогата си", каз-
ва Анджелина пред People,
"За мен е истинско удоволс-
твие да играя тази роля и
се надявам, че публиката
обича героинята ми колкото
аз я обичам. Беше чудесно

отново да работя с Ел и да
имам шанса да си партни-
рам с Мишел."

Актрисата за първи път
ще се появи и като суперге-
рой във филма на Marvel
The Eternals, което най-ве-
роятно ще зарадва семейст-
вото и шестте й деца. Всич-
ки заедно присъстваха на
премиерата на "Дъмбо" та-
зи година, а миналия ме-
сец отпразнуваха и 13-ия
рожден ден на Шайло. Ан-
джелина постоянно е заета
с децата си, най-големият
й син Мадокс, който вече е
на 17 години, ще постъпи
в колеж през есента. "Мно-
го се гордея с него. С не-
търпение очаквам всичко,
което той ще направи", спо-
деля Джоли.

Американската
актриса и продуцент
Марго Роби каза, че
ненавижда думата
секс символ и още
повече когато я
наричат така. "Чувст-
вам се глупаво защо
въобще говоря за

Двукратният носител на
"Оскар" Дензъл Уошингтън
бе удостоен с едно от най-
големите признания в Холи-
вуд - наградата за цялостно
творчество на Американския
филмов институт. Награда-
та, наричана "Най-висока
чест за кариера в киното",
му бе връчена на специално
събитие в "Долби тиътър" в
Лос Анджелис, което събра
и много от големите имена
в киното, които поздравиха

Марго Роби мрази
думата секс символ

Дензъл Уошингтън с награда
за цялостно творчество

това. Кагато вляза в
някоя стая, никой не
обръща глава и не
извиква: Ах! Хората
знаят за това, поне
тези, които са с мене.

Ако ме накарат да
дам характеристика
за себе си, то няма да

и изказаха уважението си
към актьора.

Малкият елит на Холивуд
от водещите чернокожи твор-
ци отдаде почит на кариера-
та на Уошингтън. На сцена-
та излязоха Морган Фрий-
мън, Джейми Фокс и Махер-
шала Али, както и звездите
от "Черната пантера" Чаду-
ик Босман и Майкъл Б.
Джордан.

"Ти проправи пътя. Ти ни
показа пътя. Но това, което

е наистина монументално, е,
че твоето влияние, твоят об-
сег излизат извън расата.
Ние сме тук, защото стоим
на раменете на гигант", каза
Али. Няма "Черна пантера"
без Дензъл Уошингтън", ка-
за Босман, имайки предвид
първия филм с чернокож су-
пергерой.

Уошингтън е един от че-
тирите цветнокожи звезди,
спечелили "Оскар" за най-до-
бър актьор. Той грабна при-

за за най-добра второстепен-
на роля за епоса на амери-
канската гражданска война
"Слава" (1989) и статуетка за

най-добра роля за образа на
лошото ченге в криминалния
трилър на Антоан Фукуа
"Ден за обучение" (2001).

"Който контролира мина-
лото, контролира бъдещето;
който контролира настояще-
то, контролира миналото."
Знаменитата антиутопия
"1984" на английския писа-
тел Джордж Оруел излиза от
печат на 8 юни 1949 г. в
Лондон. Оруел, чието истин-
ско име е Ерик Артър Бле-
ър, става популярен с двата
си романа - "Фермата на жи-
вотните" и "1984".

"1984" е написан през
1948 г. като противопоставя-
не на тоталитаризма. Името

Мислите от „1984“ на Оруел -
стряскащо актуални и днес

на романа в оригинал е "Хи-
ляда деветстотин осемдесет и
четвърта" (Nineteen Eighty-
Four). Веднага след публику-
ването му много от поняти-
ята влизат в разговорния
език, сред които: "Big Brother"
и "doublethink". Неговият
"Оруелски" е така свързан с
всекидневието ни, че ние до-
ри не си даваме сметка за
това. Блестящо описаната
концепция за "Големия брат",
полицейщината, както и мно-
го термини от романа днес
се използват като нарицател-

ни в европейската култура.
70 години по-късно мно-

го от "пророчествата" в ро-
мана звучат стряскащо и
днес:

"Свобода е свободата да
кажеш, че две и две правят
четири. Приеме ли се това
за дадено, оттук следва всич-
ко останало."

"Войната е мир. Свобо-
дата е робство. Невежество-
то е сила."

"Най-хубавите книги са
тези, които ти казват това,
което ти вече знаеш."

е секс символ".
Марго Роби се

появява във филма
на Тарантино "Имало
едно време в Холи-
вуд".

А също и в супер-
геройския "Хищни
птици".
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Беленето на картофи помита
стреса

Беленето на картофи,
чистенето на тоалетната и
съзерцаването на полюш-
ващи се на вятъра дървета
противодействат по-добре
на стреса от йогата, пише
вестник "Дейли стар",
позовавайки се на резулта-
тите от допитване, напра-
вено във Великобритания.

Привидно скучни
дейности като плевене,
сгъване на изпрани дрехи
и рязане на зеленчуци,
също се оказват отлично
средство за разтоварване.

Съдейки по резултатите
от анкетата на сайта "Май
Билдър", най-популярната
дейност срещу стрес,
посочена от 36 процента
от участниците, е галенето
на куче или котка. Следва-
щите най-разтоварващи
занимания са слушането
на звуците на пращящ

огън - 30 процента, и дъжд
- 29 процента.

За резултатите от допит-
ването психоложката Беки
Спелман отбелязва: "Инте-
ресно е да установим как
редица простички занима-
ния, често смятани за
досадни, действат успокоя-
ващо и терапевтично.
Забавянето на темпото и
съсредоточаването върху
прости неща са водещи
принципи в медитацията
на осъзнаването - доказана
терапевтична техника
срещу стрес и психологи-
чески проблеми".

Допитването показва
също, че 86 процента от
британците се чувстват
стресирани всекидневно,
като най-напрегнати се
оказват жителите на
Плимут, сочат още дан-
ните.

Когато планираме
пътуване, изучаваме
дестинацията си, нали?
Какво може да се види,
нещо интересно за истори-
ята, културата на мястото,
чертаем маршрути. Малко
хора могат да се похвалят,
че познават града си
наистина добре. Потърсете
информация, най-добре от
библиотека, за вашия град,
защото там се намират
краеведски книги, които ги
няма в интернет. Водете
записки и планирайте.

Купете си от някой
музей или туристически
център брошура.

От материалите за
туристи често се научават
неща, за които не подози-

Идеи за отпуск в града

раме. А и вие нали сте
турист, дръжте се като
такъв. Там ще намерите и
карта на града, с която ще
ви е по-лесно въпреки
технологиите. И това си
има чар, нали?

Рязко сменете обичай-
ното си всекидневие. През
някой уикенд отидете на
ресторант или бар, които
досега не сте посещавали.
Нещо тотално различно.
Попивайте новата обста-
новка, опознавайте редов-
ните клиенти, опитайте
ястие или коктейл, които
са типични. Отпуснете се
и се забавлявайте.

Приберете се от работа
по различен маршрут.
Предпочитаме обикновено

най-краткия път, свърш-
ваме нещо допълнително
по пътя към къщи. Избе-
рете нещо ново - минете
по други улици, приберете
се пеша. Отидете на излет
в парка.  Сигурно има
парк или някаква мест-
ност, която е подходяща
за излет. Планирайте цял
ден на открито. Първона-
чално може да ви доску-
чае, но ако преодолеете
порива да си тръгнете на
втория час, ще ви се
стори направо, че не сте в
града си, а на съвсем
различно място. Вземете
книга, музика, храна и
приятна компания. Но и
сами - пак е достатъчно
отпускащо.

Природата ни е дарила с много билки в помощ на
кожата, които днес се използват широко в медицината и
козметиката. Кои са основните герои в борбата с проб-
лемната кожа, ще прочетете именно в тази статия.

Алое вера - това чудодейно растение има противовъз-
палително и антимикробно действие. Съдържа естествени
стимулатори за растежа на клетките.

Репей - прави кожата мека, премахва акне, пърхот,
екземи, обриви облекчава псориазиса.

Невен - най-добрият естествен дезинфектант, стимули-
ра регенерирането на тъканите, подобрява локалната цир-
кулация.

Лайка - помага за доброто състояние и възстановява-
не на кожата. Намалява напрежението в лицевите муску-
ли, заздравява повърхностни рани и помага за възстано-
вяване на сухата кожа.

Врабчови чревца съдействат на метаболизма при орга-
низъм, склонен към пълнеене. Използва се локално при
псориазсис, обриви, отоци, рани от изгаряния.

Лепка или обикновено еньовче, прочиства бъбреците
като по този начин намалява акнето, пърхота, екземите.

Черен оман е средство за преодоляване на инфекциите.
Използва се локално против суха кожа, изгаряния, рани.

Глухарче - чаят от корена на глухарче съживява вялата
жълтеникава кожа и прочиства черния дроб. При вътреш-
но приемане подобрява лечението на акне, екзема, псори-
азис.

Ехинацея - природен имуностимулатор, помага за реге-
нерирането на кожата. Използва се за третиране на абсце-
си, херпеси и против ухапвания от насекоми.

Билковите приятели на кожата
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Някогашните търновча-
ни заклеймяват като
неблагопристойни дамските
тоалети по европейски
маниер. Освобождението
на България от османско
владичество поражда
събития и явления, които
ще предопределят цивили-
зационния ни път, пише
БНР.

С приемането на Тър-
новската конституция
започва изграждането на
българската държавност. А
все повече граждани посре-
щат с отворени обятия
европейските нрави, култу-
ра и начин на живот. "По
време на Учредителното
събрание през 1879 г., за
приемане на Конституция-
та, не само се изковават
основите на свободна
България, но в града се
провежда първото модно
ревю, първият дуел от
любов" - разказва Тодорка
Недева от Регионалния
исторически музей във
Велико Търново. "Възник-
ват също редица културни
събития под въздействието
на Европа - създава се
първата българска духова
музика, изнася се първото
театрално представление на
открито от местната люби-
телска трупа.

В следосвобожденските
години се усещат и първи-
те влияния на западноев-
ропейската мода - така по
улиците на Велико Търново
елегантни дами и господа
в тоалети по френски
маниер се разминават с
хора в традиционни бъл-
гарски носии. Обаче с
яростна съпротива от най-
консервативните граждани
се посрещат редица модни
явления. Това са например
разкошните дълги рокли с
дълбоки деколтета, крино-
лини, рюшове - вълнооб-
разни - гофрирани украше-
ния както и широки, с
богати декорации "буфан"
ръкави. А също шапките с
щраусови пера и воалетки".

За всичко това свиде-
телства вестник "Борба".
На пожълтелите му стра-
ници от старите времена
четем: "Ако речем да
правим сравнение на
новите моди в Търново с
другите населени градове,
Търново по разнообразни-
те моди стои на първо
място. Както щете, но има
дами, и то доста много,
които носят цилиндрически
шапки като турските и
албанските едно време
фесове. Като прибавите
маникюр на ноктите и
червило на устните, ще
рече, че нашите търновки
конкурират по устните
французойките, по ноктите
на ръцете - турските
кадъни, по шапките -
албанските официални
накити. Ако на някои да

Европейски модни влияния
в следосвобожденско Търново

кинематографа, грамофона,
футболните мачове, "безн-
равствените" романи,
заклеймявайки ги като
криворазбрана цивилиза-
ция. За носители на това
развратно поведение биват
нарочени някои интелекту-
алки, учителки и чинов-
нички, които, еманципира-
ли се икономически, дори
настояват за развод заради
изостаналостта на своите
половинки.

"Търновки се оказват
суетни, но не по-малко
суетни били "болярите",
които особено държали на
наконтения си европейски
вид"- разказва още Тодорка
Недева.

Всъщност по-утвърдени-
те майстори изработвали
именно облеклото на
търновци. Освен това в
града пристигали изтънче-
ни и богати мъже от цяла
Северна България, за да
си поръчват дрехи при
търновските шивачи.
Модистките също били
добри в занаята - те полу-
чавали списания с кройки
от Западна Европа и
изработвали тоалетите
досущ като в журналите.
Но като че ли със самоби-
тен талант се отличавали
най-вече плетачките, които
правели на една, на две
куки модните тогава блузи,
пуловери, жакети. До
услугите им прибягвали и
дами от Русе, от Свищов,
за да притежават нещо
интересно и оригинално в
своя гардероб.

Ако с машина на
времето се върнем в пър-
вите десетилетия на мина-
лия век, ще влезем в някоя
гравюра на стар майстор -
в нея дами, пременени в
пищен тоалет, позират с
финес, а господа в редин-
гот и с цилиндър елегантно
се облягат на бастунче.

им липсва обществен
срам, мъжете им пък как
ги търпят такива ориги-
налности, просто се чудим.
Това не е нашенско облек-
ло, а една пъстра смесица,

която прави жените много
смешни и да се чудиш те
търновки ли са, европейки
ли са, туркини ли са,
албанки ли са. Затова ние
предлагаме намесата на

властите, другото е от
лукаваго".

Местният печат громи
не само дамските тоалети,
допустими единствено във
вариететата, но по-късно и
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Над Варна заваля.
Рязко и напоително.

- "Прането?!" - изт-
ръпнаха жените.

- "Булевардът?!" - из-
тръпна кметът.

  

- Колата никога ня-
ма да замени коня! -
казала кобилата...

  

Купих препарат де-
то пише:

- "Измива 200 чинии!"
Прибирам се и гле-

дам... Нищо не е из-
мил!

  

Учителката:
- Иванчо, кога се бе-

рат черешите?
- Когато кучето на

комшията е вързано,
госпожо!

  

- Скъпи, дай ми па-
ри за джобни разходи!

- Колко?
- 1000, 2000!
- Скъпа, леле колко

големи са джобовете,
дето ги имаш!

  

Пияница посещава
лекар.

Докторът му обясня-
ва:

- Нещата са много
сериозни. Оставете пи-
енето. Вместо една би-
ра изяжте една ябъл-
ка.

Пияницата:
- Ай, стига глупости,

че кой може да изяде
две каси ябълки на
ден?

  

Мъж в командиров-
ка праща sms на жена
си -

- И все пак обичам
само теб!

В отговор получава -
- Засега, ти си най-

добрият.
  

- Тате, омръзна ми
да нося бебето, може
ли да понося шишетата
с ракия?

- Да бе! И да ги из-
пуснеш!

Анекдоти

Ìàðê Òâåí êàçà

  

- Вчера спечелих от
лотарията сто хиляди!

- Браво! А как реаги-
ра жената?

- Ами тя от радост
онемя.

- Боже, как може
толкова щастие навед-
нъж!?

  

Жената ме пита:
- Ако отида при друг

мъж, на теб мъчно ли
ще ти е?

- Е, какъв пък ми е
той, та да ми е мъчно?
Да се оправя...

  

Звъни се. Иванчо от-
варя вратата и вижда
полицай.

- Баща ти вкъщи
ли е?

- Не!
- А, майка ти?
- Тя също се крие!

  

В ресторанта:
- Евро приемате ли?
- Да!

24-то биенале
на хумора и
сатирата
в изкуството,
Габрово

- А кредитни карти?
- Разбира се!
- А празни бутилки?

  

Женската логика е
като катаджийска лис-
товка - задава неясни
въпроси и очаква пра-
вилни отговори!

  

- Авраме, защо се
жениш за толкова мла-
да жена? Ти ще умреш,
а тя ще остане!

- По-добре да оста-
не, отколкото да не стиг-
не!

  

- Може да е умна,
пък да не го показва?

- А може да е тъпа и
да не го крие…

  

Цигански барон си
чупи крака.

Лекарят:
- Трябва да се гип-

сира.
- Слагай мрамор, аз

плащам!

Единственият начин да съх-
раниш здравето си в днешно
време, е да ядеш това, което
не обичаш, да пиеш това, кое-
то не искаш и да правиш това,
което не ти харесва.

Добри приятели, хубави кни-
ги и спяща съвест - това е то
перфектният живот.

Не бива да разчитате на
очите си, ако въображението
ви е разфокусирано.

"Песимизъм" е понятието,
употребявано от слабите или
глупавите хора, за да наимену-
ват мъдростта.

Всеки е щастлив в собст-
вения си рай. В съседния винаги има нещо, което не ни харесва.

Стига само да обещаеш, че повече няма да правиш нещо и
после задължително ще ти се прииска да го направиш.

Лято - това е онова време от годината, в което ни е прекале-
но горещо да се занимаваме с нещата, с които ни е прекалено
студено да се занимаваме през зимата.

Няма нищо по-дразнещо от добрия пример.
Казват, че е чудесно, че Америка е била открита. Далеч по-

добре щеше да бъде, ако Колумб беше минал покрай нея.
Човекът, който не чете книги, няма предимство пред човека,

който не може да ги чете.
Онзи, който не знае къде отива, ще се удиви силно, щом

попадне не където трябва.
Бръчките трябва да обозначават само тези места, където

преди е имало усмивка.
Хиляди таланти живеят и умират в неизвестност, неоткрити

нито от самите себе си, нито от други.
Правото на глупост е една от гаранциите за демокрация и

свободно развитие на личността.
Класиката - това е литературата, която всеки смята за нужно

да прочете, но никой не го прави.
Да създадеш човек е чудесна мисъл, която се опорочава от

мисълта да създадеш овца. Повторението винаги отблъсква.
Един път в живота Фортуна почуква на вратата, но в това

време човек може да е в близката кръчма и да не чуе.
Между 50 души може и да има един оптимист, но за да

бъдеш оптимист задължително трябва да си луд.
На всички ни харесват хората, които казват на глас това,

което мислят, при условие, че тяхното мнение съвпада с нашето
собствено.

Децата и глупаците винаги казват истината. Изводът е ясен:
възрастните и мъдрите хора рядко говорят.

Жалко е да наблюдаваш човек, който се опитва да обясни
собствената си шега.

Често най-сигурният начин за дезинформация - е стриктно да
се придържаме към голата истина.

Да бъдеш добър е страшно уморително!
Винаги се притеснявам, когато ме хвалят, защото знам, че

може да се каже повече и по-добре.
Когато с жена ми имаме различни мнения по даден въпрос,

обикновено постъпваме така, както иска тя. Жена ми нарича
това компромис.

Когато бях на 14 години, баща ми ми изглеждаше толкова
глупав, че едва ли можеше да се намери друг такъв наоколо. Но
когато станах на 21, бях удивен колко много беше научил за 7
години.

Лесно е да откажеш пушенето. Самият аз съм го правил
стотици пъти.

Никога не съм позволявал на училището да се намесва в
моето образование.

По-добре да си мълчиш и да изглеждаш като глупак, вместо
да проговориш и да разбиеш на пух и прах всички съмнения.

Ако ти трябват пари, отиди при непознати хора. Ако ти тряб-
ват съвети, отиди при приятели. А ако нищо не ти трябва, отиди
при роднини.

Ако прекалено често сте на страната на мнозинството, то е
време да се промените.

Когато не сте сигурен - кажете истината.
Когато сте ядосани, бройте до четири. Когато сте много ядо-

сани теглете наум една майна.
Истината трябва да се подава като палто, а не да се хвърля

като мокър парцал в лицето.
Винаги постъпвай правилно. Неколцина ще останат доволни,

а останалите ще се изумят.
Купувайте земя, защото вече не я произвеждат.
Истината е най-скъпото нещо, което притежаваме. Нека я

пестим!
Човек трябва да живее така, че когато умре и на гробаря да

му е мъчно.
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Ако няма атмосферни
аномалии, те би трябвало да
са подходящи за стръв око-
ло началото на активния ри-
боловен сезон - тоест, от към
средата на юни натътък. За-
помнете това, защото може
да ви реши проблемите с
капризни риби. Не забра-
вяйте още, че времевият от-
рязък за използване на
стръвта е твърде кратък.

Като вид тази стръв е
почти неизвестна (или пре-
небрегвана, загърбена). Не-
обяснимо е, защото на зре-
лите, впоследствие и сваре-
ни житни зрънца, се разчи-
та през значителна част от

Млечните житни зрънца като стръв

Този "уред" сравнително от-
скоро намери своето място
във въдичарския багаж. Тряб-
ва да се отбележи, че все още
се срещат въдичари, които го
отричат и за захранването на
участъка разчитат на други
средства. Опитайте се, обаче,
да заметнете шепа житни
зрънца на повече от десети-
на метра - почти сигурно е,
че няма да успеете. Да не го-
ворим пък за замятане на бе-
ли или торни червеи. Някои
търсят изход чрез увиване на
захранката в навлажнена и,
естествено, утежнена хартия.
Но отново ефектът не е та-
къв, какъвто трябва да е. Та-
ка че отговорът е: определе-
но ще имате полза, ако на-
мерите в багажа си място за
специализираната въдичарска
прашка за захранване.

Трябва да се отбележи, че
прашките са основно два ви-
да: едните са с тънки ласти-
ци и малка чашка. Използват
се за прецизно подаване на
дистанция 10-15 метра на бе-
ли червеи, варени житни зрън-
ца, или други видове захран-
ки с по-дребни съставни час-
тици. Обикновено при такъв
риболов се използва някол-
кометров директен телескоп
(или щека).

Вторият вид прашки са с
дебели ластици и голяма чаш-

Всеизвестно е, че т. нар. "вод-
на тигрица" чака жертвите си в
засада, за устройването на коя-
то се възползва от някакви ук-
рития. А какво по-добро укритие
от дънери, клони и коренища на
потопени във водата дървета?!

Още с първия си поглед вър-
ху обстановката във водоеми с
подобна характеристика, любите-
лите на този вид риболов се ори-
ентират точно към подобни учас-
тъци. И проблемите им се явяват
веднага: или почти неизбежното
закачане в плетеницата от ко-
рени и клони, или изключително
трудното изваждане на вече за-
качена щука, която инстинктив-
но търси спасение пак в същата
плетеница.

Възможно е поне донякъде да
си спестим главоболията, но тряб-
ва да се съобразим със специ-
фиката на риболова по такива
места: рибарят трябва да замята
въдицата си не там, където му
се иска, а там, където водната
обстановка позволява. Трябва да
се признае, че заради стърчащи
от водата клони и дънери поня-
кога е невъзможно да се "опи-

Ðóñêàòà øêîëà Щукарски такъм за участъци с потопени дървета

пат" най-перспективните и съб-
лазнителни участъци, в които със
сигурност е най-стабилната кон-
центрация на щуките.

 Най-често такива водоеми са
затворени (или без течение, или
със съвсем слабо течение). С по-
добна характеристика са обик-
новено блата, изоставени кана-
ли, или стари корекции на бив-
ши речни корита. В тях често се
срещат отделни заливчета, на-
ричани "щукарски". Под водната

им повърхност лежи истинска гора
от дървета, слабо покрити от вод-
ното огледало. По принцип по-
добни участъци са недосегаеми
за облавяне. Но руски рибари-
щукари предлагат изобретен от
тях ефективен риболовен такъм,
който може би ще ви осигури
изход от проблемите.

Ето неговата характеристика.
За здрав прът, добре укрепен върху
стойка или в брега, се завързват
заедно влакно и гумен амортиза-

тор (специален ластик). Задъл-
жително се спазва следното пра-
вило: дължината при максимално
разтягане на амортизатора да съ-
ответства на дължината на ос-
новното влакно. За свободният
край на влакното и на амортиза-
тора едновременно се завързва
чрез карабинка отрязък влакно,
на който е разположено подвиж-
но олово. Към карабинката пък
се завързва поводът с куката, на
която е стръвта (жива рибка).

Дължината на основното
влакно и на гумения амортиза-
тор се подбира според дълбо-
чината на предполагаемото мяс-
то за ловене, като се спазва
пропорция 1:4. Рядко се налага
да се използва ластик по-дълъг
от метър (в най-често среща-
ния вариант дължината му е меж-
ду 0,3 и 0,8 метра). Разбира се,
от особено значение са и ка-
чествата на гумения амортиза-
тор и преди всичко неговата
еластичност и здравина. Между
другото, когато се очакват уда-
ри на особено едри екземпля-
ри, може да се използва и дво-
ен гумен амортизатор.

Прашката за захранване - необходимост или излишен лукс

годината. А за разлика от
тях зърната в млечна зря-
лост имат редица предимст-
ва: по-естествен вид, изявен
специфичен аромат… Всъщ-
ност, ако откъснем десети-
на по-едри стръка изкласи-
ла пшеница с оформени
зрънца на върха им, а след
това си направим труда вни-
мателно да отделим ципата
на зрънцата от телцето под
нея, стръвта ни вече е го-
това. Телцата на пшенични-
те зрънца под обвивката им
(ципата) имат жълто-зеле-
никав цвят, меки са и лесно
- без да се пропукват, се на-
низват на кукичката. Но в
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същото време са сравнител-
но издържливи при замята-
не. Изобщо стръв с перс-
пектива, която не бива да
се забравя като възможност,
нито да се подценява.

Но да поотстраним ро-
зовите очила. Както вече бе
казано, сезонът на прило-
жение им (в зависимост от
атмосферните условия и от
региона за риболов), е са-
мо няколко седмици. Не във
всички водоеми рибата е
привикнала към такава
стръв, но това подсказва,
че трябва да се пробва как-
во ще стане. И трето - в
случая се визира най-вече

улов на каракуда, но на
практика от пшениченото
зрънце в млечна зрелост със
сигурност биха се заинте-
ресували и други видове ри-
би - например, мряна, ре-
чен кефал, скобар, плати-

ка… И накрая най-трудно
обяснимото: защо мнозина
въдичари чакат с нетърпе-
ние сезона на млечната ца-
ревица, а изпускат времето
на млечните пшенични
зрънца?

Как действа системата на
руснаците?

Когато щука захапе и глът-
не закачената на куката риб-
ка, в първия момент тя не усе-
ща измамата и не е толкова
предпазлива. Поглъщайки
стръвта, хищникът поема в ня-
каква посока. Влакното се опъ-
ва толкова, колкото позволява
амортизаторът (ластикът). За-
сичането се осъществява при
рязкото спиране, като в дейст-
вие влиза възвратната сила на
гумения амортизатор.

С този хитър такъм рибарят
почти безпроблемно може да дей-
ства в най-задръстените от по-
топени дървета и клони участъ-
ци, тоест, в любимите на щуките
зони. Откачвания на закачена ри-
ба се случват рядко. Нещо по-
вече - амортизаторът бързо из-
тощава хищника и след кратко
време той престава да се съп-
ротивлява. А начинът на поста-
вяне на живата рибка върху ку-
ката принципно не се различава
от начините, които се използват
при риболов на плувка, или при
дънна въдица за щуки.

Измиват се 6 стръка магданоз, на-
рязват се на ситно и се смесват със
счукана скилидка чесън. Попарват се
4 домата, обелват се и се нарязват
на ситно (или се настъргват на до-
макинско ренде). Сгорещяват се 2-3
супени лъжици зехтин, добавят се
доматите, магданозът. Подправят се
със стрък копър и мащерка (наряза-
ни на ситно), един натрошен дафи-
нов лист, 10-ина зърна кориандър,
щипка шафран и лъжичка грис.
Сместа се вари на слаб котлон, до-
като изври половината от нея. Тога-
ва се посолява и се подправя със
смлян черен пипер. Сваля се от кот-
лона.

Изчистват се и се измиват 4 ри-
би по около 200-250 грама, подсу-
шават се, овалват се в брашно и се
изпържват до зачервяване в 3-4 су-
пени лъжици горещ зехтин. Изваж-
дат се от мазнината, отцеждат се,
прехвърлят се в огнеупорна тавич-
ка. Поливат се с приготвената пре-
ди това смес и се пекат 10-ина ми-
нути в загрята до 200 градуса фурна.

Готовата риба се сервира студе-
на, гарнирана с резенчета лимон.

ка. С тяхна помощ се подават
топчета захранка (с големина
на топче за тенис) на по-го-
лямо разстояние. Прилагат се
най-вече при мачов риболов.

Необходимо е да се при-
добие известен практически
опит при използването на съ-
ответния вид прашка. Тогава
се изработва и усет за точ-
ната посока, ъгъл на изстрел-
ване и очаквания начин на
разсейване на съответния вид
захранка. Ако, например, ус-
ловията на риболов налагат да
използвате прашка от първия
вид, то трябва да се целите
малко преди плувката - така
даже и при лека неточност
червеите няма да отлетят на-
далече. Трябва да се приеме
като максима, че се губи
ефектът на всеки червей
(зрънце) извън пределната да-
лечина на замятане.

Ако пък трябва да захран-
вате на по-далечна дистанция
(с подходящия модел прашка)
стремете се топките, които
влагате в чашката й, да бъ-
дат по-плътни и сбити. Трябва
да са сравнително тежки и
лепкави, за да не се разпад-
нат по време на летежа им
към целта. Често избиран от
практиците вариант е омес-
ването на захранващата смес
с някакво количество глина
(или глинеста пръст), което

допълнително слепва частици-
те захранка. Много добри
слепващи качества има и за-
харта, а и сладката съставка
на захранката се възприема
добре от повечето шаранови
риби.

В началото може би ще
ви е трудно. Но за да претен-
дирате, че сте усвоили този
своеобразен майсторлък,
трябва да стигнете до след-
ното приблизително фиксира-
но постижение: на разстояние
60-70 метра от брега попа-
денията ви при 8-10 поредни
изстрела трябва да са върху
площ около един квадратен
метър. А след като стигнете
до такава ловкост, задължи-
телно обърнете внимание и на
друг показател: ъгъла, под кой-

то падат във водата захран-
ващите частици. Максималното
изискване - това да става под
ъгъл 90 градуса, явно е неиз-
пълнимо. Остава ви единствено
да се стремите ъгъла, под кой-
то пропада вашата захранка,
да не пада под 75-80 граду-
са. Тогава топките пропадат от-
весно към дъното на водоема
и не се отклоняват от захра-
неното петно.

Следващото предположе-
ние е свързано със специ-
фичните условия за риболов.
Ако сте спазили посочените
изисквания и риболовствате
в затворен водоем (без те-
чение) можете да бъдете поч-
ти сигурни, че захранката ви
попада там, където вие же-
лаете, или поне в рамките на
допустимите отклонения. Дру-
го е положението, когато сте
на брега на река, в участък
с някакво течение. Тогава се
налага да разчитате на усета
си, но все пак трябва поне
ориентировъчно да разчете-
те каква е силата и бързи-
ната на течението, тежестта
на захранката, нейната жи-
лавост и плътност… Накратко
казано, относително за как-
во време и на какво разсто-
яние тя ще се разстеле по
дъното, откъдето би трябва-
ло да въздейства върху въз-
приятията на рибите.
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Риба „А ла Еди Мърфи“
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"Ивет,
Твоето атлетическо

приключение ще бъде
изпълнено с върхове и
спадове. Няма винаги да
печелиш златни медали
или да подобряваш рекорди.
Ще има времена, в които
сърцето ти ще е разбито,
ще изпитваш физическа
болка, ще имаш контузии и
ще страдаш, но мога да
ти гарантирам едно нещо:
с времето ще става по-
добре.

Ще станеш по-зряла и
ще разцъфтиш, ще станеш
по-уверена и дори на 35 ще
се чувстваш физически и
ментално по-силна, отко-
гато и да било преди
това.

Когато си дете, леката
атлетика е много по-
забавна. Помниш ли,
когато посети концерт на
главния площад в Мурсия,
Испания, като 17-годишна
по време на европейския
младежки олимпийски
фестивал? Помниш ли

Ивет Лалова пише
до младото си Аз

насладата от танцуване-
то цяла нощ? Тогава беше
толкова безгрижна. Опи-
тай да се осланяш на
онези чувства възможно
най-дълго, защото всичко
ще се промени. Ще спече-
лиш спринта на 200
метра на европейското
първенство за юноши през
2003 г. в Тампере, Финлан-
дия. Твоят успех ще те
издигне до нови висини, но
с нарастването на очаква-
нията ще се покачва и
напрежението. Моля те,
дръж се за онези забавни
моменти и спомени и се
наслаждавай на всяка
минута.

Ако мога да ти предло-
жа някакъв съвет, бих
казала, че с времето ще
научиш, че не можеш да
бъдеш харесвана от всички
и че ще бъдеш окей с това.
Сега знам, че винаги искаш
да угаждаш на всички и че
страдаш при мисълта да
нараниш другите. Но
заради своята неувереност

и притеснението какво
мислят другите можеш да
си причиниш душевна
болка. Отново, не се
притеснявай, ще отнеме
време, но ще се справиш с
това. Ще намериш начини
да се справиш.

По-късно ще работиш с
психолог и ще откриеш
колко голяма сила се крие
в теб. Ще четеш книги по
темата и чрез упражне-
ния ще достигнеш начина,
по който искаш да се
чувстваш - това е много
важно и за тренировките,
и за състезанията.

Също бих казала да се
увериш, че се обграждаш с
подкрепящи и позитивни
хора.

Ще имаш проблеми и
понякога ще си заобиколена
от деструктивни хора,
които искат да те нара-
нят, но които искат да са
близо до теб. Моят съвет
е: отърви се от тези хора.
Те носят само негативна
енергия. Някои от тях ще

Моля те, дръж се за онези забавни
моменти и спомени и се наслаждавай на
всяка минута, казва в емоционалната си
изповед голямата спринтьорка

Ивет Лалова бе главната
героиня в специален материал на
Международната асоциация по
лека атлетика. Родната сприн-
тьорка продължава с чудесното

представяне на пистата, като
завоюва квота за Олимпиадата
в Токио след година, когато ще е
на 36. В материала Ивет пише
писмо до младото си Аз.

Финалите на НБА прив-
личат вниманието на целия
свят, но една случка от ре-
шителните битки, която ня-
ма отношение към спортно-
то естество на надпревара-
та, предизвика разгорещени
дебати. Милиардерът и ми-
норитарен акционер в Гол-
дън Стейт Уориърс - Марк
Стивънс - избута по време
на игра гардът на Торонто
Раптърс Кайл Лоури. В ре-
зултат на това Стивънс бе-
ше глобен с 500 хил. долара
и получи забрана да присъс-
тва на събития на НБА в
продължение на 1 година.
Според репортаж на NBC
News Стивънс няма да се
размине толкова лесно, тъй
като Голдън Стейт Уориърс
планира да го натисне да се
раздели с миноритарния си
дял в отбора. Ако това се
случи, милиардерът ще до-

Как една грешка може да донесе 180 млн. долара печалба?
възлиза на 750 млн. долара
по онова време, сочат дан-
ните на Forbes. След пет по-
редни достигания до фина-
лите на НБА и чисто нова-
та зала на стойност 1.3 млрд.
долара Chase Center, която
ще отвори врати през след-
ващия сезон, оценката на
отбора вече достига 3.5 млрд.
долара. Това е ръст от 367%,
което е и най-високото по-
вишение сред всички оста-
нали отбори от НБА. Нова-
та зала ще бъде първото го-
лямо съоръжение за баскет-
бол в Сан Франциско. Тя е
част от реновиране на квар-
тала Mission Bay, като при-
ходи в размер на 2 млрд. до-
лара от новата зала, са при-
ходи от спонсорства, наема-
тели на луксозни площи и
предварителна продажба на
билети. С други думи, отбо-
рът на Голдън Стейт Уори-

ърс има солидни приходи и
няма нужда от инвеститори
като Марк Стивънс.

Продажбата на минори-
тарни дялове в спортната
индустрия не е висша мате-
матика. Тези сделки често се
случват при неособено ви-
соки цени, тъй като мино-
ритарната собственост не
дава никаква реална власт
при вземането на решения,
свързани с политиката на
отбора. Ако все пак Стивънс
бъде принуден да продаде де-
ла си на други акционери,
сред които водещи инвести-
тори са Джо Лейкъб и Пи-
тър Губер, то милиардерът
може да увеличи банковата
си сметка с нелоша сума, до-
ри за неговите стандарти.
Стивънс притежава 8% от
отбора, което означава, че
може да прибере печалба от
180 млн. долара.

бави сериозна сума към бан-
ковата си сметка, която на-
вярно ще му помогне да заб-
рави унизителния момент.

Стивънс се присъединя-
ва към Голдън Стейт Уори-
ърс през 2013 г., придоби-

вайки дела на Вивек Рана-
див, като впоследствие огла-
ви група инвеститори, кои-
то придобиха през тази го-
дина друг отбор от NBA -
Сакраменто Кингс. Оценка-
та на отбора на Уориърс

Милиардерът Марк Стивънс избута по време на игра гардът
на Торонто Раптърс Кайл Лоури, с което си издейства глоба

от половин милион долара

поставят под съмнение
възрастта ти и ще кажат,
че щом достигнеш 30
години, вече си твърде
стара. Ти ще ги опроверга-
еш. Ще се чувстваш неве-
роятно на 35. Не се трево-
жи за малки, глупави неща,
защото с времето ще
научиш да поемаш конт-
рола, а това е чувство,
което ти дава много
власт.

Най-накрая, Ивет,
помни, че си любопитно

дете с много интереси
извън леката атлетика.
Ще продължиш с другите
си страсти, а това ще бъде
важно. Обичаш музиката и
да пееш. Обичаш да пи-
шеш. Не спирай с тези
странични интереси,
защото ти гарантирам, че
те ще ти дадат енергия,
когато изпитваш затруд-
нения на пистата. А и
никога не се знае - един ден
може би ще напишеш
собствената си история!".
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Новият розариум,
разположен на идеално
и лесно място - между
Националния стадион
"Васил Левски" и
езерото "Ариана", вече
е магнит за посетите-
ли. Той беше открит
преди дни. За малко
повече от година беше
възстановено нещо
прекрасно, което бяхме
забравили, че прите-
жаваме повече от 2
десетилетия.

Няма как столицата
на страната на розите
да не може да покаже
колекция от рози.
Освен да се порадвате
на красивите цветя,
които тепърва ще се
увият по поставените в
градинското пространс-
тво от 3 декара декора-
тивни арки и ще се
оплетат като венец
около шадравана в

Розариумът е ключ към
Борисовата градина

центъра на китната
композиция, ще може-
те да научите защо
България има това
славно име.

Както разбираме,
няма истинска яснота
сред изследователите
дали розите са отгле-
дани първо по наши-
те земи от траките, а
по време на войните
с гърците персите са
ги пренесли у дома
си, или пък са се
появили в Иран, а по
време на подчинява-
нето на тамошната
империя от Алексан-
дър Македонски са ги
посадили в нашата
долина на юг от
Балкана. Пък и няма
особено значение.

Разцъфването на
България като Стра-
ната на розите става
поради огромната

мания по ботаниката
на княз Фердинанд.
През 1900-а, с помощ-
та на чужд специалист,
той разработва уника-
лен нов сорт. Цветът с
много богата на листа
корона е наречен
Принцът на България
или - както го нарича-
ме - Князът на Бълга-
рия.

У нас е по-популя-
рен като Царската
роза. Сега е броени
стръкове в специална-
та градина в Борисо-
вата, кръстена на
Фердинандовия син,
ала идната пролет ще
украсява с кичестите си
като царствена рокля
цветове целия най-
голям парк на София
и на цяла България.

Ще разберете от
табелите, които
съжителстват с

За около час от ле-
тището в Ница, разпо-
ложено на около 60 км,
до което има преки по-
лети от София, може-
те да стигнете до едно
от малко познатите, но
много красиви градче-
та на Ривиерата - Сан
Рафаел. То е нещо ка-
то граница между ку-
рортите на източното
френско Средиземно-
морие от Мантон до
Теол в полите на Ал-
пите и ширващата се
равнината на Вар.

Точно до Сан Рафа-

През 1500 година в
Узунджово е построена
християнска църква,
посветена на Пресвета
Богородица. През 1593
г. тя е била разрушена
и на нейно място е пос-
троена джамия.

Тази джамия е била
част от огромен керван-
сарай - район с място
за хранене и преспи-
ване на пътници и
търговски кервани.
Главният вход - арка
към този кервансарай
е запазен и до днес и
може да се види в дво-
ра на църквата.

През 1906 г. обаче
джамията и целият те-
рен около нея са пре-
отстъпени от Турция на
България. Малко след
това джамията е тран-

Сан Рафаел - място на
фестивалите през юни

ел свършва най-краси-
вото шосе на Стария
континент и на цяла-
та планета. Градът е
малък, но има прек-
расна крайбрежна
алея, широка и роман-
тична, идеална за раз-
ходки по всяко време
на деня и нощта, с
приказни изгреви и за-
лези.

Сан Рафаел е извес-
тен още като "Град на
мимозите" заради
прекрасните цветове,
които го красят и пар-
фюмират напролет.

Цялата първа полови-
на от този месец е пос-
ветена пък на фести-
вал на уличното изкус-
тво с рисуване на гра-
фити от световноиз-
вестни майстори и как-
ви ли не още атракции.
Изобщо градът е сре-
дище на много съби-
тия, като през юни хит
са триатлонът на Злат-
ното крайбрежие - от
Теол до Сан Рафаел,
предстоящ е фестива-
лът на рисуването на
асфалт, който ще се
проведе на 15 юни.

Уникалната Узунджовска
църква край Хасково

сфромирана в христи-
янска църква.

Самото село Узун-
джово е било център на
най-големия панаир в
пределите на Османс-
ката империя, който по
времето на разцвета си
е посещаван от над 50
хиляди души - внуши-
телно число по онова
време.

Панаирът се е про-
веждал през септември
и е осигурявал важен
контакт на местното на-
селение с европейски-
те търговци. За негов
основоположник се
смята Синан паша, ве-
ликият везир на султан
Мурад III.

Страна е архитекту-
рата на храма - хем
християнска църква,

хем джамия.
Глаголицата е на

иконостаса. Иконоста-
сът на Узунджовската
църква е уникален по-
ради своята обработка
и поради своята симво-
лика. В него е отразена
молитва, написана на
първата азбука, създа-
дена от братята просве-
тители Кирил и Мето-
дий - глаголицата.

Има ДНК спирали,
символизиращи живо-
та, изобразени на ико-
ностаста, точно под
глаголицата.

Има и вертикална
икона с "Тайната вече-
ря", заключена между
двете ДНК спирали. В
повечето църкви икона-
та е хоризонтална.

Лалето присъства в

украсата на църквата.
Някои свързват това
цвете с майстор Лальо
- българин, строил
джамията, който искал
да остави своя подпис

под делото си. Друго
тълкуване на лалето
като украса е модата
по това време в Ос-
манската империя,
според която лалето е

розите, още много
любопитни неща. За
розата "Цветелина",
за това кои и защо

от цветята са нари-
чани "чаени", кои са
мини и още куп
интересни неща.

Основните сортове в
розариума са 8,
общо са 50, а стръ-
кове са 2000

важен фрагмент в ор-
наментиката. В Томбул
джамия в Шумен лале-
то е основният акцент
от декорацията на джа-
мията.
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Ако се съди по реак-
цията на българските
медии, в момента в
Русия няма по-важна
новина от тази за ареста
на журналиста Иван
Голунов. Навръх 12 юни
нито една българска
медия не се сети, че
това е националният
празник на Русия. Но пък
се натрапваше новината,
че 1000 души излезли на
протест срещу ареста на
Иван Голунов, макар че
колегата вече е освобо-
ден  без повдигнато
обвинение и прекратено
дело. Най-важното спо-
ред българските медии е,
че сред арестуваните е
Алексей Навални. Него-
вото име за нашенските
СМИ е нещо като код за
безчинствата на Путин -
щом е арестуван Навал-
ни, значи са потъпкани
правата на руснаците и
нещата в Русия са много
зле… Ами че нали затова
Навални ходи по подобни
мероприятия! Иначе как
ще се чуе за него? Впро-
чем никой не отбелязва
факта, че на 15-милионна
Москва 1000 души са
капка в морето, но иди,
че обясни това на бълга-
рина, за когото числото
1000 е о-хо! Освен това
съгласуваният с т. нар.
опозиция митинг е опре-
делен за 16 юни, имаше
и предупреждение на
столичните власти, но
нали е по-ефектно да се
излезе именно навръх
празника!

Що се отнася до
събитията, те са следни-
те. Иван Голунов, специа-
лен кореспондент на
електронната медия
"Медуза", бе задържан на
6 юни. По думите му той
имал среща с източник
на информация. Според
версията на службите
Голунов бил следен
отдавна и

имало оперативна
информация, че
той е причастен
към незаконно
разпространение
на наркотици

При обиска в раницата
на журналиста били
намерени наркотици, а
след това били открити и
в дома му. Оказа се
обаче, че публикуваните
снимки от дома му,
където уж имало нарко-
лаборатория, меко каза-
но, не са верни - само
една от тях е била от
дома на задържания.
МВР призна това. Всички
направени на Иван

Èâàí Ãîëóíîâ èçëåçå íà ñâîáîäà,
Íàâàëíè "âëåçå" â àðåñòà

"Медуза" (Meduza) е интернет издание регистрирано в
Латвия. Създадено е през 2014 г. от бившия главен
редактор на Lenta.ru Галина Тимченко, след като е
била уволнена от медията. С нея напуска и голяма
част от екипа на Lenta.ru. По това време Михаил
Ходорковски се обръща към Тимченко с желание да
финансира медията и негова е идеята изданието на
бъде регистрирано в една от страните на ЕС. Избрана
е Латвия. Сделката с Ходорковски се проваля, но се
намират нови анонимни финансови помощници. През
2016 година в Рига работата 22-ма журналисти и още
няколко в Москва ( Иван Голунов е специален корес-
пондент на изданието). "Медуза" има и англоезична

версия, както и вечерно издание "Вечерняя Медуза".
През 2016 година главен редактор на изданието става
Иван Колпаков, а Галина Тимченко остава учредител и
генерален директор на фирмата Meduza projekt. През
2017 година Meduza подписва договор за сътрудничес-
тво с американския сайт BuzzFreed за подготовка и
публикация на съвместни разследвания, засягащи
Русия, на английски и руски език, както и съвместни
публикации на материали и обмяна на опит. Собстве-
ник на интернет изданието е регистрираната в Латвия
компания Meduza projekt, с уставен капитал от 2,8
хиляди евро. Едноличен собственик на компанията по
документи е Галина Тимченко.

Голунов експертизи за
следи от наркотици -
биологични, криминалис-
тични, дактилоскопични и
генетични, сочат, че
такива няма. Упрек към
полицията е и това, че
няколко часа до Голунов
не са допускали адвокат.

Във вторник, 11 юни,
министърът на вътрешни-
те работи Владимир
Колоколцев съобщи, че
делото по отношение на
журналиста Иван Голунов

е прекратено поради
липса на доказателс-
тва за вината му.

Но тепърва ще се
изяснява, след като
полицията го е следила
три месеца, къде са
доказателствата за
вината му? Защо право-
охранителите са устано-
вили, че някой си Иван
често пътувал до Рига, но

не са успели да устано-
вят неговата фамилия и
работното му място? А
като доказателства са
представени само сним-
ки от някаква нарколабо-
ратория, която, оказва
се, имала отношение към
Иван Голунов. Въпреки
това следствието излиза
с ходатайство за арест
на Голунов, но съдът му
определя мярка за неотк-
лонение "домашен арест".

Пет дена след ареста -
на 11 юни, официално е
признато, че е станала
грешка.

Делото е прекрате-
но, а сътрудниците
на МВР, инициирали
ареста, са отстра-
нени от работа.

Освен това министър
Колоколцев ходатайства
пред президента на
Русия Владимир Путин за

освобождаване от длъж-
ност на двама генерали
от полицията. Тепърва ще
се разнищва отговор-
ността на всеки участник
в тази акция. Предполага
се, че неприятностите на
Иван Голунов идват от
работата му - той се заел
с разнищване на гробищ-
ната мафия, което е
голям проблем за мега-
полиса.

След всичко това
изглежда странно, че
около 1000 опозиционе-
ри излязоха на несанк-
ционирана акция в
защита на Иван Голунов
и призоваваха хората да
тръгнат с тях. Макар че
самият Голунов отказа
да отиде на тази акция,
а Галина Тимченко (осно-
вател на интернет изда-
нието "Медуза", бивш
главен редактор и насто-
ящ собственик) също
призова да не се прави

този несанкциониран
митинг.

Председателят на
Съвета на федерацията
Валентина Матвиенко
нарече случая "много
лоша истина" и съобщи,
че генералният прокурор
Юрий Чайка в разговор с
нея е гарантирал личен
контрол по случая.

Генералната прокурату-
ра на Русия е поискала
от всички подразделения
на полицията в Западния
административен окръг
на Москва (където е
извършен арестът и е
образувано делото)
сведения за лицата,
участвали в оперативно-
издирвателните мероп-
риятия, съобщи адвокатът
на Иван Голунов Сергей
Бадамшин.

Димитрина ГЕРГОВА,
главен редактор

на в."Русия днес-
Россия сегодня"
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"Ìàãèÿòà íà Èçòîêà"
èäâà â Ñîôèÿ

Митични същества, зре-
лищни изпълнения и пищни
костюми от всички кътчета
на Азия пристигат в Бълга-
рия на 15 юни за третото из-
дание на фестивала на ази-
атската култура "Магията на
Изтока", организиран от по-
солство на Индонезия в Бъл-
гария, в партньорство с още
15 дипломатически мисии от
Азия у нас.

Както всяка година, така
и тази фестивалът се обявя-
ва в подкрепа на благород-
на кауза в партньорство с
фондация "За нашите деца".
Билети за благотворителна-
та томбола ще се продават
на цената от 5 лв., освен в
деня на събитието, така и
седмици по-рано, в търговс-
ката мрежа на Eventim в ця-
лата страна и онлайн.

Всички закупили билети
участват в томбола за над
50 награди, най-голямата от
които, двупосочен билет за
двама до избрана дестина-
ция в Азия, щедро предос-
тавени от Turkish Airlines,
дългогодишен партньор на
каузата.

А събраните средствата от
събитието фондация "За на-
шите деца" ще инвестира в
подкрепа на уязвими семей-
ства в риск от раздяла и ще
спаси от изоставяне поне 15
деца в ранна възраст.

Специални гости - майс-
тори на танца, музиката, те-
атъра и бойните изкуства
пристигат от всички кътчета
на Азия за дългата над де-
сетчасова програма на сце-
на в столичния парк "Бори-
сова градина" на 15 юни. Фе-
номенът на древния индийс-
ки "танц с очи" Катакали от-

Сцена от "Отело"

Ôåñòèâàëúò íà àçèàòñêàòà êóëòóðà
ïîêàçâà ìèòè÷íè ñúùåñòâà, çðåëèùíè
òàíöè è ïèùíè êîñòþìè

Световни хитове и
музикални стандарти
в изненадващи кавър
версии и оригинална
интерпретация, както
и песни емблеми от
репертоара на джаз
певицата Роберта
очакват публиката на
20 юни в Литературен
клуб "Перото". Кон-
цертът следва линия-
та джаз събития в "Пе-
рото", които се радват
на голям интерес.

На сцената, заедно
с Роберта, ще се ка-
чат Емил Ганов - ци-
гулка ,  Александър
Кипрофф - пиано, Ни-
ки Михайлов-НИКА -
вокал, и Симона Ми-
хайлова - перкусии.

Очаква ви едно ис-
тинско музикално пъ-
туване с песните: "Не-
ка сме различни", "Са-
мотният бегач", Mer-
cedes Benz, Rebirth.

Rebirth е един от
най-новите хитове на
Роберта. Текстът е де-
ло на писателката Ка-
терина Хапсали, аран-
жиментът - на Явор
Русинов, а Вида Пи-
ронкова е автор на
музиката.

Äæàç âå÷åð
ñ Ðîáåðòà
â "Ïåðîòî"

крива фестивалния ден с на-
жежаващо изпълнение, раз-
казващо митични притчи и
религиозни епоси, единстве-
но чрез мимики, жестове и
израза на лицето и тялото,
декорирано с пищни орна-
менти и костюм. Твърди се,
че един "майстор Катакали"
се подготвя десетки години
преди първото си излизане
на сцена, а самото приготов-
ление в костюм и грим отне-
ма повече от четири часа.

Митът за Баронг-Рангда,
вечната борба между добро-
то и злото, произлизащ от
древните корени на балийс-
ката митология, ще бъде
представен на сцена от ар-
тисти от Индонезия и Бълга-
рия, носещи обемни костю-
ми от естествена козина,
маски, изработени от свеще-
но дърво, множество укра-
шения от огледала, рефлек-
тиращи светлината, седеф,
скъпоценни камъни и ръчно
изработена телешка кожа с
традиционни орнаменти. "Ки-
тайски дракон" ще предхож-
да гостите на фестивала, въ-
веждайки ги в екзотиката на
азиатския континент.

Бойните изкуства от из-
тока, съчетаващи дисципли-
на, дух и майсторство ще
бъдат представени от "са-
мурайската школа" по кен-
до - древното японско из-
куство по фехтоване, де-
монстрации по айкидо; ко-
рейско таекуондо; тай чи от
Китай и тайландски бокс
муай-тай и бурай-тай.

Посетителите на фестива-
ла, провеждащ се в "Бори-
совата градина", ще могат
да се запознаят отблизо и
с традиционна мода от Ви-

етнам, представяща уникал-
ни произведения от различ-
ни тъкани и цветове на тра-
диционното виетнамско дам-
ско облекло Ао зай. "Танц с
ветрила", "Танц с шапки" и
"Ангелски танц" за плодоро-
дие ще бъдат изпълнени още
от Виетнам. Република Ко-
рея завладява с ритъм, дух
и изящество чрез корейска-
та фолклорна трупа, единс-
твена на Балканите, изпъл-
няваща в този жанр - "Со
Йънг Самулнори", които ще
ни потопят в традициите на
страната, свързани с риту-
алите за плодородие и бла-
годат. Смята се, че всеки от
инструментите, с които се
изпълнява музиката, въплъ-
щава в себе си идеята за
определено природно явле-
ние: джанггу (барабан във
формата на пясъчен часов-
ник) напомня дъжда, куенг-
гуари (по-малък гонг) - гръ-
мотевицата, джинг (по-голям
гонг) - шума на вятъра, а бук

(цилиндричен барабан) - зву-
ците на облаците. Републи-
ка Корея предлага програ-
ма и за феновете на нашу-
мелия корейски музикален
стил - к-поп със събиращи-
те многобройна публика тан-
цови състави Cypher и Toxic,
като последните са сред фи-
налистите на Световния
фестивал по К-поп в Репуб-
лика Корея през 2018 г.

И още, филипински на-
ционални песни, изпълнява-
ни от деца, националната
палестинска танцова трупа
"Алкаумия" ще спечели от-
ново публиката с енергия и
ритъм, музика от Бангла-
деш, съвременна интерпре-
тация на виетнамски фолк-
лор от танцова формация
Sofistic Jivo и още много,
много изпълнения и предс-
тавяния на сцена очакват
посетителите на тазгодиш-
ното издание на фестивала
на азиатската култура "Ма-
гията на Изтока".

Ìèëåí Ðóñêîâ ñïå÷åëè Âàçîâàòà íàãðàäà çà ëèòåðàòóðà

Милен Русков е носите-
лят на Националната Вазо-
ва награда за литература за
2019 година. Детският вари-
ант на наградата е присъ-
ден на младата авторка

Изабел заради визията за
поведение на младите хо-
ра и връщането им към пи-
саната реч.

Романите "Възвишение" и
"Чамкория" развълнуваха

българските читатели и съ-
будиха спомена, разказите
и историческата памет за
времена и събития, които не
бива да бъдат забравяни,
твърдят от комисията, при-
съдила единодушно награда-
та на техния автор. Милен
Русков е роден през 1966 г.
в Бургас, завършва СУ "Св.
Климент Охридски" със спе-
циалност "Българска фило-
логия", след това става док-
торант по лингвистика в
БАН. До момента е публи-
кувал четири романа, всеки
от които е носител на раз-
лични литературни награди.

Детската Вазова награда
отива при Изабел, която е но-
минирана от децата в Сопот.
Словото живее в нови фор-
ми, поднася се аудио-визуал-
но, слушаме през слушалки-
те, гледаме го през екраните

на мобилни устройства и въп-
реки това едно младо и кра-
сиво момиче успя да върне
децата към писаната реч, към
страниците на книгите, смя-
та журито. Нейният канал в

YouTube има над 200 000 пос-
ледователи, а дебютната й
книга "Щастливей" се превър-
на в абсолютен бестселър
сред тийнейджърите.

От Impresio

Изабел
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Отношенията между
Москва и Вашингтон все
повече и повече се вло-
шават, каза в интервю
руският президент Влади-
мир Путин, цитиран от
Ройтерс. Той направи тази
песимистична преценка в
навечерието на срещата
на върха на Г-20 в Япония
в края на този месец, на
която е възможно лидери-
те на двете страни да се
срещнат.

Сегашната администра-
ция е одобрила според
мене няколко десетки
решения за санкции срещу
Русия през последните
години", посочи Путин пред
руския тв канал "Мир".
Записът на интервюто бе
разпространен като текст
от Кремъл. Той контрастно
противопостави това
състояние на руско амери-
канските отношения с
процъфтяващите, по думите

Жена от ДР Конго
стана втората жертва на
смъртоносния вирус ебола в
Уганда, заяви служител на
здравното министерство.
Жената е била баба на
петгодишно момче, почина-
ло във вторник, след като
дошло със семейството си
от ДР Конго в Уганда.
"Бабата също почина
снощи", каза служителят. По
думите му още двама
пациенти остават в изола-
ция - тригодишното братче
на починалото момче и 23-
годишен угандиец, проявя-
ващ симптоми на ебола.
Настоящата епидемия от
ебола започна през август
м. г. в ДР Конго. Досега са
се заразили най-малко 2062
души, а 1390 от тях са
починали. Случаите на
ебола в Уганда потвърдиха,
че вирусът за първи път се
е разпространил извън ДР
Конго.

Осем журналисти
са убити в Мексико от
началото на годината, обяви
правителствената Национал-
на комисия за правата на
човека. Последната досега
жертва стана журналистката
Норма Сарабия, която беше
застреляна от неизвестни
престъпници близо до дома
й в Уиманигильо, щата
Табаско, в сряда. От 2000 г.
в Мексико са били убити
най-малко 149 журналисти,
9 от които миналата година.
По данни на прокуратурата
99 процента от нападенията
и убийствата на журналисти
в страната остават безнака-
зани.

Конституционният съд
на Еквадор обяви, че
одобрява еднополовите
бракове. Конституцията на
страната от 2008 г. опреде-
ля брака като съюз между
мъж и жена, пише АФП.

Съдът уточни в комюнике,
че бракът между две лица
от един и същи пол е бил
одобрен от пет от деветте
му магистрати на закрито
заседание. Четиримата
съдии, гласували против, се
аргументирали, че за да се
признае брак между
хомосексуалисти е необхо-
димо първо това да бъде
легализирано чрез конститу-
ционни промени.

Íàêðàòêî

:

Íàäÿâàìå ñå, ÷å
çäðàâèÿò ðàçóì

â êðàÿ íà
êðàèùàòà ùå

âúçòúðæåñòâóâà,
ïîñî÷âà ðóñêèÿò

ïðåçèäåíò

Âëàäèìèð Ïóòèí: Îòíîøåíèÿòà íè
ñúñ ÑÀÙ âñå ïîâå÷å ñå âëîøàâàò

Ñàðà Íåòàíÿõó ïîñòèãíà ñïîðàçóìåíèå
ñ ïðîêóðàòóðàòà ïî äåëî çà èçìàìà

Израелското министер-
ство на правосъдието пот-
върди вчера, че съпругата
на премиера Бенямин Не-
таняху, Сара Нетаняху, е
постигнала споразумение с
прокуратурата по дело за
измама и злоупотреба с до-
верие, предаде АФП.

Срещу Сара Нетаняху
бяха повдигнати обвинения
за измама и злоупотреба
с доверие през юни м. г.
Според прокуратурата Са-
ра Нетаняху и служител на
премиерската канцелария
неправомерно са получили

Палестински риболовни
съдове останаха на брега
на Газа, след като Израел
наложи морска блокада

на ивицата и въведе
забрана на риболова.

Междувременно Тел Авив
съобщи, че израелската

армия е прихванала
ракета, изстреляна от

палестинските бойци от
ивицата Газа към южната

част на Израел.

Снимки Пресфото БТА

над 100 000 долара (около
85 000 евро) държавни
средства от 2010 до 2013 г.
за кетърингови услуги за
резиденцията на премиера.
Процесът срещу съпругата
на премиера започна през
октомври миналата година.

Сара Нетаняху постигна
споразумение с прокурату-
рата, по силата на което е
признала, че неправомер-
но е похарчила 175 000 ше-
кела (около 44 000 евро),
като се съгласи да възста-
нови на израелската дър-
жава 45 000 шекела (11 170

Руският президент
Владимир Путин
заяви в интервю за
турския тв ка-
нал"Мир", че се
надява всички
страни от Г-20,
включително Русия и
САЩ, на срещата в
Осака да намерят
решения за развитие
на икономическото
сътрудничество

евро) и да плати глоба в
размер от 10 000 шекела
(2480 евро), се посочва в
изявление на правосъдно-
то министерство. В замя-
на обвинението срещу Са-
ра Нетаняху в измама ще
бъде свалено, като срещу
нея ще продължи само де-
ло по обвинение, че се е
възползвала от правонару-
шение на трето лице. За да
влезе в сила, споразуме-
нието трябва да бъде одоб-
рено от съда в Ерусалим,
което се очаква да стане
на 16 юни. ç

 Германската канцлерка Ангела Меркел разговаря в Белин с премиера
на Северна Македония Зоран Заев. На срещата са обсъдени двустран-
ните отношения, а фокусът е бил поставен върху "въпрос от външната
и европейската политика", съобщи кратко кабинетът на Меркел. В

съобщението не се уточнява становището на канцлерката за очаквани-
ята на правителството на Северна Македония за определяне на дата

за започване на присъединителни преговори с ЕС.

му, връзки с Китай. Задъл-
бочаващото се стратегичес-
ко приятелство между
Москва и Пекин тревожи
някои американски полити-
ци, пише Ройтерс.

Тръмп каза пред репор-
тери в сряда, че ще се
срещне с Путин на Г-20 в
Япония, но още ден по-
рано Кремъл каза, че
идеята за среща "все още
е висяща" и че няма об-
съждания на конкретика по
въпроса. Тръмп изрази и
надежда, че се надява
САЩ да установят "отлични
отношения с Русия", но в
същото време обеща да

разположи 1000 американ-
ски войници в Полша -
стъпка, поискана от Варша-
ва с цел сдържане на
потенциална агресия от
Русия. Тръмп със сигурност
ще раздразни Москва и с
думите си, че обмисля
санкции заради газопрово-
да "Северен поток 2", като
отново предупреди Герма-
ния, че е енергийно зави-
сима от Русия.

Путин, който вече
обяви, че е на страната на
Китай в започналата
търговска война със САЩ,
все пак каза в същото
интервю, че се надява на

подобряване на отношени-
ята с Вашингтон въпреки
сегашната им траектория
надолу. "Наистина се
надяваме, че здравият
разум в края на краищата
ще възтържествува -
посочи руският президент,
- че с всичките наши
партньори, включително и
американските, ние можем
да постигнем някои реше-
ния в рамките на предсто-
ящия форум на Г-20, които
ще бъдат конструктивни и
ще създадат необходимите
стабилни условия за
икономическо сътрудни-
чество." ç



ÑÂßÒ 14.06.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

20

Американският прези-
дент Доналд Тръмп заяви,
че ще се срещне с руския
си колега Владимир Путин
в кулоарите на срещата
на върха на Г-20, която ще
се състои в края на юни в
Япония, предаде АФП.
"Ще се срещна с Путин на
Г-20", заяви Тръмп в Белия
дом след разговорите си
с полския президент
Анджей Дуда. "Ще се
срещна с президента Си
Цзинпин на Г-20, ще се
срещна с много лидери",
добави той.

Тръмп вече беше
заявил същото през май,
но тогава Кремъл посочи,
че "няма договорка" за
двустранна среща между
двамата президенти.
Последната среща на
четири очи между Путин и
Тръмп се състоя през юли
м. г. в Хелзинки.  Прес-
секретарят на руския

Турският президент Ре-
джеп Тайип Ердоган потвър-
ди в сряда, че въпросът с
доставката на руски зенит-
но-ракетни комплекси С-400
е закрит, съобщи ТАСС. "Аз
не казвам, че Турция ще ку-
пи С-400. Аз казвам, че Тур-
ция вече ги е купила, въпро-
сът е приключен. Те ще бъ-
дат доставени следващия ме-
сец", заяви Ердоган на сре-
ща на управляващата Пар-
тия на справедливостта и
развитието (ПСР). Изказва-
нето му беше излъчено от
телевизия Ен Ти Ви.

"Ние не възнамеряваме
да получаваме от когото и
да било разрешение, за да
задоволим потребностите
си в сферата на отбраната.

Åðäîãàí: Ðóñêèòå êîìïëåêñè Ñ-400
ùå áúäàò äîñòàâåíè ïðåç þëè

Нима не молихме САЩ да
ни продадат системи за от-
брана? Молихме, но те ни
отказаха, беше ни заявено,
че Конгресът на САЩ няма
да допусне това", добави
турският президент.

Ердоган заяви също, че
се надява да убеди САЩ да
не изключат страната му от
програмата за изтребители-
те от пето поколение Ф-35,
преди да се срещне с аме-
риканския си колега Доналд
Тръмп на срещата на вър-
ха на Г-20 в края на юни в
Япония. Той изтъкна, че Тур-
ция не само купува Ф-35,
но е също така партньор в
програмата за производст-
вото им и вече е инвести-
рала 1,25 млрд. долара в

етапа на разработването на
тези самолетите.

В края на миналата сед-
мица САЩ обявиха, че да-
ват на Турция срок до края
на юли да се откаже от за-
купуването на С-400, които
според Вашингтон са несъв-
местими с изтребителите Ф-
35, който Анкара също иска
да купи. Ако до 31 юли Тур-
ция не се е отказала от ра-
кетните комплекси С-400,
турските пилоти, които в мо-
мента се обучават на Ф-35
в САЩ, ще бъдат отзовани,
а договорите за подизпъл-
нители, сключени с турски
фирми за Ф-35, ще бъдат
анулирани, заяви зам.-ми-
нистърката на отбраната на
САЩ Елън Лорд. ç

ÎÁ ß ÂË Å Í È Å

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК
Гр. София, бул."Витоша" № 6,
Тел. 9301829, факс 9883484
На основание чл. 91 КТ и

Заповед № АВиК-32/12.06.2019 г.

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС :

1. За длъжността: ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ на Асоциация по
В и К на обособената територия, обслужвана от " В и К"
ЕООД - София

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени
в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- образование - висше - степен Магистър;
- професионална област - счетоводство, финанси;
- професионален опит - мин.2 години ;
- длъжността се заема по трудово правоотношение, за цел-

та кандидата следва да отговаря на условията по чл.107а, ал.1
от Кодекса на труда.

- задължителна компютърна грамотност;
Допълнителни умения и квалификации:
- да познава законодателната разпоредба на ЗА, Закона за

счетоводство, Кодекса за социално осигуряване, Закон за води-
те, КТ, Правилника за организацията и дейността на асоциации-
те по водоснабдяване и канализация и др.

- способност да планира, организира и контролира собст-
вената си работа за постигане на поставените цели;

- способност  за ефективна работа в екип;
- комуникативност;
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест
- провеждане на интервю
4. Необходими документи, които следва да бъдат пред-

ставени от кандидатите за участие в конкурса са:

” заявление за участие в конкурса;
” декларация от лицето по чл.107а, ал.1 от Кодекса на

труда;
” автобиография;
” копие от документи за  придобита образователно -   ква-

лификационна степен;
” копия от документи, удостоверяващи продължителност-

та на професионалния опит;
” други документи по преценка на кандидата;
 Документите следва да бъдат представени в 30 дневен

срок от публикуване на  обявлението за конкурса, всеки рабо-
тен ден от 10.00 до 17.00 часа, бул. "Витоша" № 6, ет. 5, стая
№ 515 лично или чрез упълномощено лице.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се
обявят на информационното табло на бул."Витоша" №6 в офи-
циалния сайт на Областна администрация на Софийска област -
www.sofoblast. government.bg.

Кратко описание на длъжността, съгласно длъжност-

ната характеристика:
- обслужва финансово-счетоводно асоциацията;
- подготвя предложение до общото събрание за общия раз-

мер на работните заплати на служителите в асоциацията;
- съдейства на председателя във връзка с изготвяне на про-

екта на бюджет на асоциацията и отчета за изпълнението му;
- изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
- контролира и анализира разходването на средствата на

асоциацията;
- подпомага председателя при управлението на имущество-

то на асоциацията;
- съдейства на председателя във връзка със съгласуването

на бизнесплана на В и К оператора по реда на чл. 198м, ал. 2
от Закона за водите;

- изпълнява и други задачи, посочени в правилника или
възложени му от председателя на асоциацията.

- Минималният размер на основната заплата за длъжността
е 560 лева.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей се срещна в Техеран с
японския премиер Шиндзо Абе, който е първият действащ японски
премиер, посетил Техеран след Ислямската революция през 1979 г.
Иран няма никакво намерение да произвежда или използва ядрено

оръжие, е заявил Али Хаменей.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

ÑÀÙ ìîæå äà ïðåõâúðëÿò íàä 1000
âîéíèöè îò Ãåðìàíèÿ â Ïîëøà

Полският държавен глава Анджей Дуда  бе приет от американския
президент Доналд Тръмп в Белия дом. Тръмп заяви, че САЩ може да
вземат решение за отмяната на визовия режим за полските граждани

в рамките на 90 дни.

президент Дмитрий Пес-
ков, коментирайки думите
на Тръмп, заяви пред
ТАСС, че Москва не е
получавала от Вашингтон
никакво потвърждение за
готовността на американс-
кия президент да се
срещне с руския държа-
вен глава в кулоарите на
срещата на Г-20.

САЩ могат много скоро
да вземат решение за
премахване на визовия
режим за полските гражда-
ни. Това заяви президентът
Доналд Тръмп на съвмест-
на пресконференция с
полския си колега Анджей
Дуда след края на срещата
им в Белия дом. Макар че
още имаме над какво да
работим, ние се надяваме
много скоро да поканим
Полша в нашата програма
за безвизови посещения.
Икономическите отношения
между САЩ и Полша

процъфтяват", каза Тръмп.
Няколко минути по-късно
той уточни, че американс-
ките власти могат да
вземат решение за отмяна
на визите "в течение на
следващите 90 дни". Тръмп
не изключи, че това може
да стане по време на
евентуалното му посеще-
ние в Полша през септемв-
ри.

Тръмп каза също, че
Полша със собствени
средства ще построи
обект за разполагане на
над 1000 американски
военнослужещи в страна-
та. Полското правителство
ще построи тези обекти.
Без никакви разходи от
страна на САЩ. Полското
правителство ще плати за
това", подчерта американс-
кият президент. Той допъл-
ни, че обмисля да прех-
върли американските
войници от Германия в

Полша - мярка, за която
Варшава настоява като
средство за възпиране на
Русия. "Ние говорим за
това", каза Тръмп пред
репортери в Овалния
кабинет, след като се
срещна с Анджей Дуда. По
думите на Тръмп САЩ
разполагат с над 50 000
войници в Германия и над
1000 от тях може да бъдат
пратени в Полша. Той
добави, че полската стра-

на ще похарчи много пари
за изграждането на казар-
ми за тези войници, и
изрази надежда, че Русия
"ще се отнася с уважение
към Полша". "За съжале-
ние,   те са страдали
прекалено често", каза
Тръмп по адрес на поляци-
те. "Те са в средата на
всичко. Когато се случват
лоши неща, сякаш Полша
е първата", отбеляза
Доналд Тръмп. ç

Òðúìï òâúðäè, ÷å ùå èìà ñðåùà ñ Ïóòèí
â êóëîàðèòå íà Ã-20 â ßïîíèÿ
Òðúìï òâúðäè, ÷å ùå èìà ñðåùà ñ Ïóòèí
â êóëîàðèòå íà Ã-20 â ßïîíèÿ

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VІІ СОФИЯ ЕООД
СОФИЯ 1233; бул. "Мария Луиза"  №191; тел. факс 02/931-50-01

ÎÁ ß ÂÀ
"ДКЦ VІІ СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем

за срок от 10 години на самостоятелен обект - находящ се на втори етаж в сградата
на "ДКЦ VII - София" ЕООД, бул. "Мария Луиза" №191,с обща площ от 349,36 кв. м, и
прилежащите идеални части от общите части на сградата. Разпределение на обекта:

1. Регистратура и архив, находящи се на втори етаж на сградата на "ДКЦ VІІ
София" ЕООД, със застроена площ от 17,20 кв. м

2. Кабинет № 1, находящ се на втори етаж на сградата на "ДКЦ VІІ София" ЕООД,
със застроена площ от 51,40 кв. м

3. Кабинет № 2, находящ се на втори етаж на сградата на "ДКЦ VІІ София" ЕООД,
със застроена площ от 33,50 кв. м

4. Кабинет № 3, находящ се на втори етаж на сградата на "ДКЦ VІІ София" ЕООД,
със застроена площ от 50,90 кв. м

5. Кабинет № 4, находящ се на втори етаж на сградата на "ДКЦ VІІ София" ЕООД,
със застроена площ от 23,30 кв. м

6. Кабинет № 6, находящ се на втори етаж на сградата на "ДКЦ VІІ София" ЕООД,
със застроена площ от 7,86 кв. м

7. Кабинет № 7, находящ се на втори етаж на сградата на "ДКЦ VІІ София" ЕООД,
със застроена площ от 10,40 кв. м

8. Операционна зала, находяща се на втори етаж на сградата на "ДКЦ VІІ София"
ЕООД, със застроена площ от 131,10 кв. м

9. Клинична лаборатория, находяща се на втори етаж на сградата на "ДКЦ VІІ
София" ЕООД, със застроена площ от 23,70 кв. м

УПРАВИТЕЛ: /д-р Антонио Тонев/
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Най-добрият ни тени-
сист Григор Димитров
участва в специален
проект на лайфстайл
списанието "Gio". Заедно
със свои колеги от тура
той засне фотосесия и
отговори на пет въпроса,
които бяха зададени към
всеки от тях.

- Какво най-много
обичате в тениса?

- Състезанието. Оби-
чам всекидневното пре-
дизвикателство, което
турнирите предлагат, и
пречките, които трябва да
се преодоляват. Също
така, гледайки себе си,
откривате в кои битки
искате да победите и кои
битки трябва да пропус-
нете. За мен тенисът е
един от най-комплексните
спортове.

- Ако можете да се
върнете назад във
времето  и да играете
срещу тенисист, който
вече се е оттеглил, то
кой би бил той?

Ãðèãîð Äèìèòðîâ èñêà äà
îñòàâè ñëåäà â òåíèñà
Обичам всекидневното
предизвикателство, което
турнирите предлагат, и пречките,
които трябва да се преодоляват,
споделя 28-годишният българин

"

от ударите, но мисля, че
основното е как използ-
ваш тялото си - движение-
то и ловкостта. Да прес-
ледваш различни топки, да
вземаш правилните реше-
ния. Тялото ми е най-
голямото предимство,
защото, когато излезеш на
корта, въпреки че тенисът
е много умствен спорт,
трябва да използваш
физическото си състояние.

- Какво искате да си
спомнят за вас хората
след 50 години?

- Определено искам да
съм оставил някаква

Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä - ×åëñè â
ïúðâèÿ êðúã íà Âèñøàòà ëèãà

Европейският шампион Ли-
върпул ще сложи началото на но-
вия сезон във Висшата лига. Мър-
сисайдци, които завършиха на
второ място през миналата кам-
пания, приемат новака Норич в
първия двубой от сезон 2019/
2020. Срещата е в петък, 9 ав-
густ, от 22 часа българско вре-
ме.  Шампионът Манчестър Сити
започва поредната защитата на
титлата с гостуване на Уест Хам
в събота по обяд.

Програмата предлага голямо
дерби още в първия кръг. На 11
август от 18,30 часа на "Олд Тра-
форд" един срещу друг ще изля-
зат Манчестър Юнайтед и Челси.

Тотнъм приема на новия си
стадион друг от отборите, които
спечелиха промоция за Висшата
лига - Астън Вила. Арсенал пък

започва с трудно Кампанията за-
почва на 9 август и приключва
на 17 май - по-малко от месец
преди началото на Евро 2020,
стартиращо на 12 юни. По тради-
ция седмица преди началото на
сезона - на 4 август, ще бъде дву-
боят за "Къмюнити Шийлд", в кой-
то един срещу друг ще се изпра-
вят Манчестър Сити и Ливърпул.

За първи път в историята на
Висшата лига ще има кратка зим-
на пауза. Тя ще бъде през фев-
руари, когато в две поредни сед-
мици ще има само по пет мача
на уикенд, което ще даде въз-
можност на всички отбори да
имат едноседмична почивка. Дру-
гата съществена промяна е, че
през новия сезон във Висшата
лига ще бъде въведена система-
та ВАР.ç

- Определено бих
искал да играя срещу
Бьорн Борг и Джон
Макенроу. Двамата са
пълни противоположнос-
ти, но има толкова много
да се уча от тях. Всеки
има съвсем различна
игра. Всеки път, когато са
играли един срещу друг,
винаги можете да видите
различията, но можете и
да научите много.

- От всички най-
добри жени тенисист-
ки, минали и настоящи,
с кого мислите, че ще
бъде най-голямото
предизвикателство да
играете?

- С Щефи Граф заради
начина, по който тя
прави всичко на корта.
Този слайс, който може
да те откаже, движението
по корта и този удар от
форхенд.

- Кое е вашето оръ-
жие на корта?

- Не знам. Бих искал
да кажа, че това са някои

следа в спорта. Не от
гледна точка на рекорди-
те… това не е било моя
цел. Едно от главните
неща за мен е хората да
видят, че спортистите са
като всички останали.
Просто сме добри в това,
което правим, но всички
ние също трябва да се
справяме с проблемите си
извън корта. Имам своите
демони, очаквания и т. н.
Със сигурност бих искал
да бъда запомнен и с
добри резултати, и като
шампион от турнира от
Големия шлем.ç

Григор Димитров смята за голямо предизвикателство да излезе на
корта срещу Щефи Граф, която е жена на неговия треньор - Андре Агаси

(най-вдясно)

Националният отбор на Бъл-
гария е много близо до това да
се класира за полуфиналите на
третата Световна купа за ново-
изгряващи страни на хандбал-
ната сцена IHF Emerging Nations
в Тбилиси (Грузия). Воденият от
селекционера Никола Карасто-
янов тим записа четвърта по-
редна победа, след като разг-
роми Ирландия с 37:22 (16:10)
в четвъртия си мач от предва-
рителна група В, игран в Дво-
реца на спорта в грузинската
столица. Най-резултатен за
българския тим бе Кристиян
Василев с 8 гола, а 7 попаде-
ния добави Светлин Димитров.
За най-полезен играч (MVP)
на мача беше обявен Брани-
мир Балчев, който изигра по-
редния си много силен дву-
бой и завърши с 5 гола за
победата.

"Изиграхме много добри 4
срещи, с изключение на пър-
вото полувреме днес, когато
показахме най-слабата си иг-
ра. Поздравления за отбора
на Ирландия, който даде всич-
ко, което можеше през пър-
вото полувреме, но след това
поехме контрола и заслужено
спечелихме", сподели селек-
ционерът на България Никола
Карастоянов след мача.

Българските хандбалисти
са с пълен актив в групата с
4 победи от 4 мача и 8 точки.
Следващият съперник на "три-
кольорите" са представители-
те на домакините от Грузия.ç

Õàíäáàëèñòèòå
ñ ÷åòâúðòè
óñïåõ â
Òáèëèñè

Боксовата легенда Владимир
Кличко потъна в скръб, след като
разбра, че най-възрастната му
почитателка е починала. Става
дума за 112-годишната Лидия
Смуда. “Почивай в мир, скъпа
Смуда. Загубих един от най-голе-
мите и вероятно най-стария си
фен. Лидия Смуда, родена през
1906 година, почина в старчески
дом в Хамбург. Тя знаеше повече
подробности за моите битки,
отколкото самият аз. Лидия ми
даде полезни съвети и ме
вдъхнови за останалата част от
живота ми. С невероятната си
страст за живот тя е истински
пример за подражание. Продъл-
жавай да се движиш, защото ако
стоиш на едно място, всъщност
отстъпваш, ми казваше тя. От-
тогава това е моето мото. За сво-

Ïî÷èíà ñòîëåòíèöà, ïî÷èòàòåëêà
íà Âëàäèìèð Êëè÷êî

ите 112 години тя никога не
стоеше неподвижно. Обещах да
я посетя на нейния 120-и рожден
ден, но за съжаление, не успя да
доживее тази възраст. Мисис

Смуда, тъжа дълбоко за вас.
Наистина бяхте моята движеща
сила. Никога няма да забравя
веселото ви настроение”, написа
Кличко.ç

Лидия Смуда давала ценни съвети на боксовата легенда Владимир
Кличко

Преди ден Реал (Мадрид) обя-
ви официално привличането на
петото си ново попълнение Фер-
лан Менди. И с платените за него
пари "белите" счупиха рекорда си
за пръснати средства в рамките
на едно лято за нови играчи.  Ре-
кордът на "Сантяго Бернабеу" до-
сега беше през 2009 г.

Тогава президентът Флоренти-
но Перес направи последния си
"галактически" проект, когато

Ðåàë (Ìàäðèä) èçõàð÷è íàä 300 ìèëèîíà
åâðî çà íîâè èãðà÷è
пръсна близо 260 млн. евро, но
тогава дойдоха играчи като Крис-
тиано Роналдо, Кака, Карим Бен-
зема, Шаби Алонсо и др. Въпрос-
ната сума беше похарчена за
осем футболисти, голямата част
от които световни звезди. Най-
големи бяха сумите за Роналдо -

94 млн. евро, както и Кака - 67
милиона.

Сега единственото доказано
име в световен мащаб е Еден Азар,
за когото бяха платени 100 млн.
евро, но сумата може да набъбне
още в близките години в зависи-
мост от представянето на белгие-

ца. Другите са предимно млади и
обещаващи играчи, които тепърва
ще доказват статута си на светов-
ни звезди. А за тях вече бяха пръс-
нати 317 млн. евро. Освен за Азар
и Менди, ясни са сумите и за Лука
Йович - 65 млн. евро за Айнтрахт,
Едер Милитао - 50 млн. евро за

Порто, и Родриго - 54 млн. евро
на Сантос.

Въпреки огромните харчове
очаква се Реал и Перес да про-
дължат с покупките през лятото.
Клубът разполагаше с предвари-
телно заделени 300 млн. евро в
касата за нови попълнения, така
че парите няма да са проблем,
особено като се има предвид, че
се очакват и продажби на някои
от наличните и ненужни играчи.ç
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07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда" (продълже-

ние)
10.30 Новини
10.40 "Безценната перла", сериал, 31 еп.
11.30 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 "Маша и Мечока" - анимационен филм
15.30 Новини
15.45 "Безценната перла", сериал, 32 еп.
16.35 "Природата в моето ателие" - доку-

ментален филм
17.00 "Лява политика" с водещ Александър

Симов (п)
18.05 "Холивудски знаменитости": Кевин

Бейкън
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "В обектива" с водещ Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 "Царска пиеса" (1982 г.), Любимите

български филми
21.40 "Слънчева палитра" - док. филм
22.00 Новини
22.15 "Не ми казвай, че момчето е лудо"

(2015г.), Франция, Киносалон БСТВ
00.25 Новини - късна емисия (п)
00.40 "България се събужда" (п)
03.15 "Дискусионен клуб" (п)
04.15 "В обектива" (п)
05.15 "Следобед с БСТВ" (п)
07.00 Актуално от деня (п)

ÁÍÒ 1

05.30 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок - информационна прог-

рама с водещи Ели Гигова, Боряна
Каменова, Даниел Михайлов и Илия
Илиев

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

нен блок с водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева, Димитър Стоя-
нович и Михаил Заимов

09.45 100% будни /най-доброто/ - преда-
ване за здравословен и съвременен
начин на живот

10.45 Раят ще почака - тв филм /2, после-
ден епизод/п/

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

ална тематика с водеща Ирен Леви
15.00 Предаване за хора с увреден слух
15.15 Сафарито на Скаут - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Светлин Русев. Усещане за вечност

/86 години от рождението на Светлин
Русев/ - документален филм /Бълга-
рия, 2018 г./, 1 част, режисьор
Атанас Киряков

17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно "Новодомци" -

кулинарно риалити с водещ Ути Бъч-
варов

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Стани богат - тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев - обзорно

политическо предаване
22.00 Нощни птици - вечерно токшоу с

водеща Искра Ангелова
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Концерт на "Софийски солисти" и

Софийската филхармония с диригент

Пламен Джуров - Софийски музикал-
ни седмици 2019

00.15 Универсални ескадрони - игрален
филм /САЩ, 2011 г./, режисьор Марк
Милхоун, в ролите: Райли Смит, Уила
Форд, Бари Корбин, Крисчън Кейн и
др. (16)

01.40 Култура.БГ /п/
02.40 100% будни /най-доброто/ /п/
03.50 Днес и утре

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 15
06.30 "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
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

еп. 28
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 5, еп. 54
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал,

с. 2, еп. 18
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 13, еп. 27
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 22
21.30 "Игрите на звездите" - гейм шоу с

водещ Катерина Евро, еп. 3
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините
00.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,

еп. 2
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 187, 188
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал, еп. 2
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" /п./ - сериал, с. 2, еп.
13, 14

07.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - сери-
ал, с. 2, еп. 15, 16

08.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 1
09.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 2
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 9
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 10
12.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 13
13.00 "Срещу стихиите" - екшън, приклю-

ченски (тв филм, Канада, 2017), ре-
жисьор Даниел Гилбой, в ролите:
Майкъл Паре, Лиан Кол Янг, Патрик
Макекърн, Камерън Гордън и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 2
16.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 3
17.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 14
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 11
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 2, еп. 10
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Луцифер" -

сериал, с. 3, еп. 14
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Мисията невъзможна:

Престъпна нация" - екшън, трилър
(САЩ, 2015), в ролите: Том Круз,
Ребека Фъргюсън, Джереми Ренър,
Саймън Пег, Винг Реймс, Шон Харис,
Алек Болдуин, Хърмони Корфилд

00.30 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 14
01.30 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 10
02.30 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 2
03.30 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 14
04.30 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 11

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" - сериал
06.00 "Теория за големия взрив" - сериал -

с. 5, еп. 14, 15
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Барби: Скъпоценните делфини" - ани-

мация

09.00 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
(2017)

10.00 "LEGO: Филмът" - анимация, комедия,
приключенски (Австралия, САЩ, Да-
ния, 2014), режисьори Фил Лорд и
Кристофър Милър

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2018)
18.00 "Приятели" - сериал - с. 7, еп. 16, 17
19.00 "Столичани в повече" - сериал
20.00 "Барът на Пепе" - сериал -еп. 26
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал -

с. 2, еп. 23, 24
23.00 "Кухня" - сериал - с. 3, еп. 15, 16
00.00 "LEGO: Филмът" - анимация, комедия,

приключенски (Австралия, САЩ, Да-
ния, 2014) /п./

02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" - сериал - с. 2,
еп. 2

07.00 "Живи легенди" - драма, комедия
(България, 2014), в ролите: Ники
Илиев, Орлин Павлов, Саня Борисо-
ва, Микеле Плачидо, Стефан Щерев,
Яна Маринова, Георги Кадурин, Лю-
бомир Ковачев, Димо Алексиев и др.

09.00 "Бандата на Оушън" - екшън, крими-
нален, трилър (САЩ, 2001), в ролите:
Джордж Клуни, Брад Пит, Мат Дей-
мън, Елиът Гулд, Анди Гарсия, Дон
Чийдъл, Джулия Робъртс и др.

11.15 Телепазар
11.30 "Седем часа разлика" - сериал - с. 2,

еп. 4, 5
13.45 "Извличане" - трилър (САЩ, 2007),  в

ролите: Мерил Стрийп, Рийз Уидърс-
пун, Джейк Джиленхол, Джей Кей
Симънс, Алън Аркин, Питър Сарсгард

16.15 "Гравитация" - фантастика, трилър
(САЩ, Великобритания, 2013), режи-
сьор Алфонсо Куарон, в ролите: Сан-
дра Бълок и Джордж Клуни

18.15 Телепазар
18.30 "Разрушителят" - фантастика, екшън,

криминален (САЩ, 1993), в ролите:
Силвестър Сталоун, Уесли Снайпс,
Сандра Бълок, Найджъл Хотърн, Бен-
джамин Брат, Боб Гънтън, Денис Ли-
ъри, Джак Блек, Роб Шнайдър и др.

21.00 "Нежна полиция" - комедия, екшън
(САЩ, 2013), в ролите: Сандра Бълок,
Мелиса Маккарти, Майкъл Макдо-
налд, Демиан Бичир, Марлон Уейънс,
Майкъл Рапапорт и др.

23.30 "Вдишване" - драма, трилър (САЩ,
2010), в ролите: Дърмът Мълроуни,
Даян Кругър, Сам Шепърд, Джорди
Мойя, Венсан Перез, Розана Аркет
[14+]

01.15 "Извличане" - трилър (САЩ, 2007),
режисьор Гавин Худ, в ролите: Мерил

Стрийп, Рийз Уидърспун, Джейк Джи-
ленхол, Джей Кей Симънс, Алън Ар-
кин, Питър Сарсгард и др.

03.45 "Утеха" - криминален, психотрилър
(САЩ, 2015), режисьор Афонсо По-
ярт, в ролите: Антъни Хопкинс, Джеф-
ри Дийн Морган, Аби Корниш, Колин
Фарел, Зандър Бъркли, Шарън Ло-
рънс, Рей Хернандес и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - нов сезон
21.00 "Полицаите от края на града" - коме-

диен сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,

сезон 22
00.30 "Костюмари" - сериал, сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4 /п/
07.00 "Войната на Фойл" - сериял, сезон 8
08.50 "Чудеса по Коледа" - семеен филм с

уч. на Бриджет Ригън, Виктор Уебс-
тър, Айрис Куин и др.

11.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4
12.00 "Тяхната собствена лига" - комедия с

уч. на Том Ханкс, Джина Дейвис,
Мадона, Роузи О'Донъл, Джон Ловиц,
Лори Пети и др.

14.30 "В кадър"
15.00 "Маса за трима" - романтична коме-

дия с уч. на Брандън Рут, София Буш,
Дженифър Морисън, Джеси Брад-
форд и др.

17.00 "Точен прицел " - криминален с уч. на
Денис Куейд, Форест Уитакър, Матю
Фокс, Брус Макгил, Едгар Рамирез,
Сигорни Уивър, Уилям Хърт и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението: Маями" -

сериал, сезон 1
21.00 "Патриотични игри" - екшън с уч. на

Харисън Форд, Шон Бийн, Ан Арчър,
Самюел Джаксън, Джеймс Ърл Джо-
унс, Тора Бърч, Патрик Берджин,
Джеймс Фокс, Поли Уокър и др.

23.30 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1 /п/

00.30 "Войната на Фойл" - сериен филм,
сезон 8 /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 14 юни ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ГГГГГорещо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 110

ВОДОРАВНО: "Да си купиш крава". Репер. Та-
кел. Ролер. Лос. Бели. Нол (Дитер). Канап. Ром.
Кеб. Санитар. Ма. Солети. Иново. Фар. Материк.
"Ти". Том. Ратин. Кол. Таван. Лик. "Пари". Оран.
Монолит. РА. Акапонета. Нитинол. Комар. Сарот
(Натали). Лов. Кила. Бин (Алън). Визир. Тат. Рог.
Ракитак. Ги. Лавина. Атика. Сет. Нариман. "Те". Нок.
Горин. Тол. Барак. Ван. Лора.

ОТВЕСНО: "Баронесата". "Ана Болена". "Село
Борово". Иригатор. Нипел. Маратон. КА. Кер. СЕМ.
Накит. Рин. Тур. Катар. Нан. Ванаг (Юлий). Лани-
тал. Поликаров (Азаря). Сифони. Етимолози. "Ира".
"Сатирикон". Витамин. Акт. Панин. Нек. Ратан. Раб.
Рок. Поток. "Кин". "Вакер". Каламит. "То". Веломо-
тори. Алагатор. Налима. Илитерати. Ела.

В петък и
през уикен-
да трайно
ще се
установи
слънчево,
горещо и
предимно
сухо време.
Дневните
температури
ще бъдат от 30 до 35 градуса, в някои дни на
места в низините  и югозападните райони - до 36.

В неделния ден на места може да има кратки
превалявания.

bTV Cinema, "Нежна полиция" - екшън комедия,
в ролите: Сандра Бълок, Мелиса Маккарти,
Майкъл Макдоналд, Демиан Бичир, Марлон
Уейънс, Майкъл Рапапорт и др., 21.00 ч.
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Станимир Стоилов даде
интервю за Букмейкър
Рейтинги, в което говори
за управлението на клубове,
треньорите и готови ли са
те за днешния футбол,
играчите - тяхното жела-
ние, както и за национал-
ния отбор.

- Господин Стоилов,
минаха няколко дни от
загубата на националите.
Мислили ли сте някога,
че ще дойде и такъв ден,
в който да коментираме
поражение от Косово в
София?

- Честно да ви кажа,
пътят, по който се развиват
младите български играчи
и школите, е нормално да
стигнем дотук. Начинът, по
който работим ние треньо-
рите, е нормално да стиг-
нем до тук. Аз виждам два
основни проблема, за да
сме в това състояние -
собствениците на клубове-
те и треньорите или спорт-
но техническите екипи.
Какво имам предвид за
собствениците? Те опреде-
лят хората, които ръково-
дят клубовете им, те пред-
полагам задават стратегии.
Аз винаги съм казвал - да
мислят сто пъти и веднъж
да вземат решения.

- От друга страна
обаче, тези хора спася-
ват футбола от тотал-
на разруха, инвестирайки
пари.

- Разбира се, че е така.
Ако правиш бизнес проект,
би трябвало да се довериш
на хора, които да развият
продукта, за да печелиш от
него. След като имаш пари
да даваш за футбол, значи
си добър бизнесмен. А
днешният футбол стана
един огромен бизнес, това
са бизнес империи. И,
който не го е разбрал,
жалко, че хвърля парички
за имитация. Затова имам
предвид, когато говоря за
собствениците - те са
добри бизнесмени, след
като инвестират в този
спорт, но да направят така,
че и да печелят от футбола.
Не го казвам с лошо за
собствениците, напротив -
казвам го от тази гледна
точка, че трябва да подбе-
рат точните хора, които да
им ръководят чисто фут-

болните неща в клубовете.
Ето тук идва следващият
проблем - ние спортно-
техническите хора и тре-
ньорите. Няма какво да се
заблуждаваме - ние фут-
болните хора не трябва да
си бягаме от вината.
Основната вина е в нас -
винаги имаме хиляди
извинения и нито едно
решение. И ако продължа-
ваме така, скоро футболът
ще стигне прекалено
надолу и ние няма да може
да отреагираме по никакъв
начин.

- Да ви върна на мача с
Косово, всички правят
сравнение къде играят
нашите футболисти и
къде - косовските им
колеги...

- Вижте, няма голяма
разлика в класата на
футболистите на двата
отбора. Имаме едно ядро
от средна класа играчи,
които могат да победят
много отбори, както и
победиха, но могат да
загубят и от всеки. Разли-
ката специално за мен е
голяма в игровото поведе-
ние на отборите. Игровото
поведение на терена е
големият проблем за
българския футбол. Това, че
един мач ще го загубиш
или спечелиш, не е страш-
но. Игровият стил е проб-
лемът и ако го имаш и
изградиш - да, в някои
мачове ще играеш добре и
ще губиш, но отборът ти ще
контролира ситуацията, ще
създава положения, ще
има облик. Много от нас
гарантират пред собствени-
ците - аз идвам, правя те
шампион, спасявам те, но
това никой не може да го
гарантира. Аз говоря лично
за себе си като треньор
мога да гарантирам работа
и честност, всичко друго е
в сферата на химерите.

- Вероятно чухте
част от изказванията
на футболистите, че са
били изморени след
дългия сезон в клубове-
те им?

- Ние винаги сме измо-
рени - когато започва
новият сезон, сме изморе-
ни, след петия кръг набира-
ме скорост и в десетия
кръг пак сме изморени и

Ñòîèëîâ ïîñî÷è äâà
ãîëåìè ïðîáëåìà íà
áúëãàðñêèÿ ôóòáîë
Националната фланелка стана все едно
се продава на пазара в Красно село,
възмущава се Мъри

чакаме зимата или лятото.
Пак се връщам на думите
си отпреди малко - ние
постоянно търсим извине-
ния. Аз също се смятам за
виновник българският
футбол да е в това състоя-
ние, защото аз съм част от
българското треньорство.
Когато обаче са ми дали
възможност да работя в
клубове, се е получил
приличен продукт. Най-
малкото всички клубове, в
които съм работил, от
финансова гледна точка са
печелили пари и сме
продавали винаги играчи в
големи отбори.

- Другият основен
проблем е, че доста
често се измества
фокусът, не се говори за
съществените неща...

- Аз се уморих постоян-
но да слушам глупости, че
ни пречат съдиите. Преди
всеки мач първата работа
е да кажем колко лоши са
реферите. А това, че създа-
ваме полуфутболисти в
момента и полуголови
положения на терена,
никой не го казва. А казва-
ме на шефа, че ни пречат
съдиите. И друго - футбо-
листите нямат особена
голяма вина. Те са продукт
на нашата работа. Както
му задаваме задачата, те
така я изпълняват по
същия начин на терена.

- И тук стигаме до
това кой какво желание
има да изпълнява задачи-
те си?

- Истината е в изисква-
нията, които ние им поста-
вяме, но има и второ
нещо. А то е, че много от
футболистите получават
националната фланелка
все едно отиват в супера
да си купят слънчоглед.
Тази фланелка стана все
едно се продава на пазара
в Красно село. По-добре
да играем с девет футбо-
листи, отколкото да правим
подаръци. Това е моето
мнение. И пак се връщам,
че всичко опира до работа-
та, която извършват спорт-
но техническите хора. Те са
виновни! Ако иска някой,
да ми се обижда. Футбо-
листите са продукт на
нашата работа.

- Защо част от игра-
чите обаче отиват в
чужбина и после се връ-
щат, защо не се получа-
ва?

- Дължи се на слабоха-
рактерността на нашите

футболисти, те нямат
волята да се преборят с
проблемите и явно не са
готови да се преборят.
Истината обаче е, че има
футболисти, които дълго
време играха в чужбина -
да не пропусна някого, но
Станислав Манолев игра
няколко сезона в ПСВ
(Айндховен), Ивелин Попов
дълго време е в силни
отбори в Русия. Около тях
трябва да се градят неща-
та. Връщат се много малко
играчи, но пак казвам -
има големи подаръци с
националната фланелка.

- Къде е БФС в цялата
ситуация? Какво може да
подобри футболният
съюз?

- Първата и основна
задача на БФС е да
организира перфектни
условия за лагери, база,
ако щете - самолети,
хранене и т.н. Това е
задължението на БФС.
Другото, което може БФС
да направи, е да инвести-
ра в инфраструктура,
база, в кадри. И да пома-
га на самите клубове с
кадри финансиране,
обучение. Защото ние
изоставаме в това отно-
шение.

- Вашето мнение за
натурализиране на чуж-
денци. Може ли да при-
бегнем и към този вари-
ант?

- Нито ще сме първата,
нито ще сме последната
страна. След като прези-
дентът им е дал паспорт,
какво да коментирам? Има
ли български паспорт,
може ли да играе и да
помогне... Малко съм
против обаче това изкуст-
вено натурализиране,
което се получи в послед-
ните няколко години в
България. Няма нужда от
такова. Но хора, които са
родени тук или имат
паспорти и са живели
повече години - така има
смисъл. Виждате една

Германия, Франция -
правят го, но тези футбо-
листи или са родени там,
или са израснали, имат
по-дълбока връзка със
страната, за която са
избрали да играят. Искам
да кажа още нещо за
чужденците. Аз не харес-
вам думата чужденци и
българи. Ние, след като не
създаваме собствени
кадри, клубовете са прину-
дени да използват услуги-
те на четвърторазрядни
футболисти - ние нямаме
възможност за първо,
второ и трето качество.
Част от клубовете могат да
си позволят трето ниво
чужденци и то срещу по-
високо заплащане. Ние
като не създаваме, никой
не ни е виновен.

- Когато говорите за
националната фланелка,
по ваше време от кой
пазар я взехте, за да я
облечете, ако мога да
използвам вашия израз?

- Аз не обичам думата
преди - важното е какво
правим сега. Преди имах-
ме шест национални отбор
и шестият можеше да
победи първия. Може да се
струва на младите клише,
но преди, когато те пови-
кат в националния отбор,
два дни не можеш да спиш
от вълнение... Ето затова
казвам, че сега трябва да
поставим жестоки изисква-
ния към всички български
футболисти. Обществото
вече предлага какви ли не
развлечение и забавления
освен футбола. А истината
е, че без сериозност и
лишения, няма как да се
получат нещата. Много е
важно да си припомним и
тази хубава поговорка, че
кучето скача според тояж-
ката си. Сега нашата
тояжка не е вдигната, тя е
под земята дори. Затова,
ако я вдигнем първо
половин метър, после един
метър, това е пътят и
начинът. ç

52-годишният Станимир Стоилов е бил национален треньор на България
и на Казахстан


