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Депутатите с 15 гласа "против" и 81 "въздържал се" отх-
върлиха предложението на БСП за преизчисляване на всички
пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 юни 2016 г.,
съобщи БТА. За проекта бяха 76 народни представители -
от БСП, "Обединени патриоти" и "Воля". Според мотивите на
БСП пенсионерите са се увеличили от 22,6 на сто през
2014 г. на 29,2 на сто през 2018 г. Над 1,3 млн. пенсио-
нери са с пенсии под границата на бедността.
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Ïàòðèîòè÷íèòå ïîñëàíèÿ,
êîèòî íè çàâåùà Àïîñòîëà

еколтата от пшеница през тази година
може да се окаже най-добрата от начало-
то на това десетилетие, става ясно от
оперативни данни на Земеделското
министерство. Независимо от продължи-
телната суша по време на есенната
кампания и оскъдната снежна покривка
през зимата отчетеният досега среден
добив е 527 кг/декар пшеница, или с
5,4% повече в сравнение със средата на
юли 2018 г. Площите с хлебно зърно
тази година са с близо 1% по-малко от
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На 18 юли 1837 година е роден Васил Левски

” Да бъдем равни с другите европейски
народи, зависи от нашите собствени
задружни сили.
” Времето е в нас и ние сме във
времето!
” Ако спечеля, печеля за цял народ -
ако загубя, губя само мене си.
” Всичките неразбории, зависти, укори,
които произлиза, повечето от глупостта,
са причина за разделянето на един
народ.
” Всичко се състои в нашите
задружни сили.
” Всекиму ще се държи сметка за делата.
” Народната работа стои над всичко.
” Без революция сме загубени во веки
веков.
” На драго сърце да обичаме оногова,
който ни покаже погрешката, инак той
не е наш приятел.
” Ще имаме едно знаме, на което ще
пише: "Свята и чиста република".
” Не се полъгвайте, че тези, които
държат парите, държат и бъдещето ви,
защото тези пари те са ги взели от вас,
а вие им се кланяте и ги въздигате.
” Братство всекиго, без да гледаме на
вяра и народност.
” Нашето драгоценно отечество ще се
нуждае от достойни хора, които да го
водят по пътя на благоденствието, така
щото да бъдем равни на другите
европейски народи.

Áèçíåñúò è
ãðàæäàíèòå
ñà íåïîäãîòâåíè
çà êèáåð-
ñèãóðíîñòòà

Увеличават се често-
тата, обхватът и разно-
образието на кибепрес-
тъпленията у нас, гла-
си специалният раздел
за киберсигурността в
Годишния доклад за със-
тоянието на национал-
ната сигурност, отразя-
ващ 2018 година, кой-
то става много актуален
след хакерската атака
срещу НАП. Правител-
ствените експерти оба-
че прехвърлят отговор-
ността другиму, оправ-
давайки своето безси-
лие. Добре развитата
информационна и ко-
муникационна инфрас-
труктура на България я
правила привлекателна
за експлоатиране от
мултинационални орга-
низирани киберпрес-
тъпни групи, е един от
тези примери.

при житото
миналогодишните - 11,316 млн. декара,
но прибраната вече продукция от над
половината ожънати площи към 11 юли
е с 23% повече - 3,339 млн. тона. При
благоприятни за жътвата метеорологич-
ни условия и запазване на средния
добив до края на кампанията се очаква
тазгодишната реколта да достигне рекор-
дните 6 млн. тона. За сравнение през
миналата година у нас бяха добити 5,4
млн. тона пшеница, а през най-успешна-
та 2017 г. - 5,761 млн. тона.

Òàêà ñå îïðàâäàâàò
óïðàâëÿâàùèòå,
ïðåõâúðëÿéêè
îòãîâîðíîñòòà
äðóãàäå
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Враца. По повод 182 години от рождението на Апостола  ученици от Иновативно основно
училище "Васил Левски"  изплетоха цветна гирлянда. Тържеството се състоя на едноименния
площад в града, където бе открит нов бюст-паметник на Левски.

Äúðæàâàòà î÷àêâà â õàìáàðèòå äà ñå
ïðèáåðàò 6 ìëí. òîíà ïøåíèöà
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Комисията за защита на
личните данни започва
проверка в НАП

Комисията за защита на
личните данни ще започне
проверка в Националната
агенция за приходите след
хакерската атака. От НАП са
декларирали готовност да
съдействат за изясняване на
всички обстоятелства. На
среща между двете институ-
ции са били дискутирани
стъпките, които трябва да
предприеме приходната
агенция. НАП ще подготви и
пусне в сайта си приложе-
ние, чрез което гражданите
да проверят дали техни лични
данни са станали публично
достояние, коментира "Нова
телевизия".

Без кандидати за главен
прокурор на първото
заседание на ВСС

На първото от четирите
заседания на Висшия
съдебен съвет  предложения
за кандидатури за главен
прокурор не са внесени,
съобщи представляващият
съвета Боян Магдалинчев.
Според приетия график
номинации за поста на
обвинител номер едно могат
да се правят на четири
заседания. Следващите три
са насрочени за 22, 25 и 29
юли. Кандидати могат да
издигат не по-малко от трима
членове на прокурорската
колегия на ВСС или министъ-
рът на правосъдието. Припом-
няме, че министър Данаил
Кирилов обяви, че няма да
издигне свой кандидат.
Изборът ще се състои на 24
октомври, като за да бъде
валиден, са необходими 17 от
общо 25 гласа на членовете
на ВСС, коментира Канал 3.
Гласуването е явно.

Прокуратурата проверява
фирмата, доставяла
оборудване за ВВС

Под ръководството на
Специализираната прокурату-
ра се провеждат претърсва-
ния и изземвания в офисите
на дружество "Балкантел"
ООД, доставяло оборудване
на Военновъздушните сили
на България, съобщиха от
държавното обвинение.
Претърсвания се извършват
и в 3 жилища в София.
Образувано е досъдебно
производство за извършване
на корупционни престъпле-
ния (търговия с влияние) по
повод доставяно от фирмата
оборудване за нуждите на
Военновъздушните сили на
България, коментира Нюз.бг.

Има сериозни проблеми
в киберзащитата на дър-
жавните ведомства, пре-
дупреждава Доклад за
състоянието на национал-
ната сигурност на Републи-
ка България през 2018 г.,
приет преди седмица от
правителството. В докумен-
та дословно се казва, че
техническите, технологич-
ните и кадровите дефицити
в държавните институции и
дружествата от значение
за националната сигурност
са с траен характер, а
предприеманите мерки за
отстраняването им продъл-
жават да са недостатъчни
за противодействие на
съвременните предизвика-
телства, бие тревога
Епицентър.бг. Според
текстовете защитата на
ресурсите в киберпрост-
ранството остава важен
приоритет в рамките на ЕС
и НАТО заради нараства-
щите способности на
чужди държави и недър-

жавни структури, в т. ч. и
терористични организации,
за извършване на злонаме-
рени посегателства. Доку-
ментът предупреждава и че
се наблюдава нарастване и
усложняване на киберата-
ките в световен план. А
като основни цели са
посочени "правителствени
мрежи и стратегически
обекти в енергийния,
транспортния, отбранител-
ния и финансовия сектор".
През миналата година
пример за реализация на
рисковете в информацион-
ната сфера беше сривът на
Търговския регистър и
регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел,
припомнят правителствени-
те експерти. В резултат е
блокиран достъпът до
важни за обществените
отношения и стопански
оборот системи, което
създаде значително соци-
ално напрежение. За
отстраняването на пробле-

Óâåëè÷àâàò ñå ÷åñòîòàòà, îáõâàòúò è
ðàçíîîáðàçèåòî íà êèáåïðåñòúïëåíèÿòà
ó íàñ, ïðåäóïðåæäàâà äîêóìåíòúò

Ïðàâèòåëñòâåí äîêëàä: Êèáåðñèãóðíîñòòà
íè å ïîä âñÿêàêâà êðèòèêà

ÂËÀÑÒÒÀ

Éîòîâà: Ðàçäåëåíèåòî è îò÷óæäåíèåòî äíåñ òðÿáâà
äà ÷óÿò ñìèñúëà è ñèëàòà íà çàâåòèòå íà Ëåâñêè

Разделението и отчуждението
от днешния ден трябва да чуят сми-
съла и силата на заветите на Ва-
сил Левски. Неговите думи за ро-
долюбие и патриотизъм никога не
отрекоха другите, а зовяха към еди-
нение, заяви вицепрезидентът Или-
яна Йотова на честването на 182-
годишнината от рождението на
Апостола на свободата пред па-
метника му в Борисовата градина
в София, съобщиха от прессекре-
тариата на държавния глава. Ние,
българите, успяваме само когато
сме обединени, изтъкна вицепре-
зидентът и цитира Левски: "Всич-
ко се състои в нашите дружни уси-
лия". Думите на Апостола никога
не прозвучаха от сцени и трибу-
ни, никога нямаше "аз" и "вие".
Той бе сред хората и заедно с тях,
да се кажат "ти моите кривини и

Íàêðàòêî

�

аз твоите, па да се поправим и
всички да вървим наедно", защо-
то "всичко зависи от вишегласие-
то", подчерта Йотова. По думите

Пред паметника на Васил Левски в Борисовата градина бяха отбелязани
182 години от рождението на Апостола. Тук бяха вицепрезидентът Илияна
Йотова (ляво) и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева

(дясно).

на вицепрезидента днес смисълът
и целта на националноосвободи-
телното ни движение не са изгу-
били своето значение. Копнежът

за българска държава в оковите
на робството днес означава дър-
жавност. Силна държава, която га-
рантира правата на своите граж-
дани, брани интересите им, пома-
га на слабите, бори се с неравен-
ствата и бедността. Държава, силна
в своята идентичност, на равни но-
га с останалите в европейското
семейство, посочи вицепрезиден-
тът Йотова. Малцина са героите,
чиито думи прилягат на всяко вре-
ме. Един от тях е Васил Левски.
Човек, който не искаше нищо за
себе си, но притежаваше най-го-
лемия дар на съдбата - да убеж-
даваш и да ти вярват, да пропо-
вядваш идеи и другите да ги при-
емат за свои. Легенда и безсмър-
тие, мъченик и светец, самочувст-
вие на цял един народ, заяви още
Йотова, цитирана от "Канал 3".ççççç

мите и за възстановяване
на системата в кратки
срокове е ангажиран
съществен държавен
ресурс, пише още в Докла-
да за състоянието на
националната сигурност.
Според документа се
увеличават честотата,
обхватът и разнообразието
на кибепрестъпленията в
България. Злоупотребата с
информация, придобита по
дигитален път, нарушаване-
то на нормалното функцио-
ниране на критични кому-
никационни и информаци-
онни системи, кражбата и
повреждането на данни,
фалшивите новини, са

явления с нарастващ
деструктивен потенциал.
Използването на социалния
инженеринг и сравнително
ниското ниво на информи-
раност както на бизнеса,
така и на гражданите,
допълнително повишава
нивото на манталитет на
жертви на българите.
Същевременно добре
развитата информационна
и комуникационна инфраст-
руктура на Република
България я прави привлека-
телна за експлоатиране от
мултинационални организи-
рани киберпрестъпни групи,
са още от изводите в
доклада. ççççç

Ïðåìèåðúò Áîðèñîâ å íàñòîÿë äà ïëàòèì âåäíàãà çà èçòðåáèòåëèòå Ô-16

Вицепремиерът и външен ми-
нистър Екатерина Захариева от-
кри традиционната конференция
на посланиците ни по света, ко-
ято тази година съвпада с отбе-

лязването на 140-годишнината на
българска дипломатическа служ-
ба, съобщи БНТ. Тя посочи, че
дипломатите ни успяват да пред-
ставляват достойно страната и

да подкрепят българските общнос-
ти зад граница. Пред посланици-
те ни говори и премиерът Бойко
Борисов. Той отбеляза тежката ра-
бота по сформирането на ръко-
водствата на новите евроинсти-
туции в Брюксел, непредвидима-
та ситуация около Брекзит и ро-
лята на България за евро-атлан-
тическата перспектива на стра-
ните от Западните Балкани, както
и развитието на отношенията ни
със страни като Саудитска Ара-
бия и Обединените арабски емир-
ства. Благодари на дипломатите

то на нашите ВВС. И като отго-
вор само бих казал на тези во-
енни - аз настоях да си платим
веднага, защото ми омръзна три
пъти като идваме в управление,
да плащам борчовете на тези,
които са пазарили самолетите.
И неслучайно ние имаме бойна
авиация, но всичко ново до този
момент, което сме придобили, е
годно само да натовари щаба и
да избяга.

Само транспортни самолети
и хеликоптери, без нито една
пушка.ççççç

ни зад граница за активната им
работа по време на българското
европредседателство, обявено за
едно от най-добрите до момента.
Борисов коментира и закупува-
нето на нова бойна техника за
армията ни и обясни защо е взел
решение новите изтребители Ф-
16 да бъдат платени веднага. Мно-
го спекулации чухме по темата,
едва ли не, че ако няма 12, а са
9 ракети, им се намалявала спо-
собността.

Нищо подобно, защото това
е началото на превъоръжаване-

Снимка Пресфото БТА
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ÁÑÏ: Çàïî÷âà ïîðåäíîòî ðàçäàâàíå â
ðàçãðàáâàíåòî íà äúðæàâíîòî èìóùåñòâî

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"Баварската държава ли
е по-добър собственик на
летище София от Бълга-
рия?". Този въпрос отправи
към управляващите пред
медиите в парламента
народният представител от
ПГ на "БСП за България"
Димитър Данчев. Той
подчерта, че вчера, с
нескрита радост, министъ-
рът на транспорта е уведо-
мил, че започва поредното
раздаване в разграбването
на държавното имущество.
"Министерството на транс-
порта не се отказва от
идеята да даде на конце-
сия едно от най-печелив-
шите предприятия в Бълга-
рия - летище София, обяс-
ни той. Според него това
се прави без генерален
план за неговото развитие,
без ясна транспортно-
комуникационна схема за
връзката на летището със
столицата, без да е ясно
доколко предвижданото
развитие на летището ще
бъде адекватно от гледна
точка на въздействието на
околната среда. "Днес
министър-председателят, с
видимо задоволство прие-

ÁÑÏ îòäàâíà
òâúðäè, ÷å
äúðæàâà íå å ëîø
ñòîïàíèí, à òåçè,
êîèòî óïðàâëÿâàò
äúðæàâíàòà
ñîáñòâåíîñò  ó
íàñ, ñà ëîøèòå
ñòîïàíè, çàÿâèõà
îò ëåâèöàòà ïî
ïîâîä êîíöåñèÿòà
íà ëåòèùå Ñîôèÿ

ма решението  на комисия-
та за класирането на
консорциум "Соф Кънект"
на първо място в процеду-
рата за отдаване на лети-
щето на концесия.  Той
знае ли, че летищният
оператор, който участва в
този консорциум, е именно
летище "Мюнхен", 100%
собственост на Баварската
република, на Федерална
република Германия и на
община Мюнхен. Излиза,
че българската държава
отдава на концесия летище

София на Баварската
държава", коментира той.
Данчев зададе и въпроса -
нали уж държавата е била
лош собственик според
ГЕРБ и затова трябвало да
дадем летището на София.
"БСП отдавна твърди, че
държавата не е лош стопа-
нин, а тези, които управля-
ват държавната собстве-
ност  у нас, са лошите
стопани", категоричен бе
той.

Данчев подчерта, че
имаме лош опит с продаж-

бата на ключов държавен
актив като електроразпре-
делителното дружество на
чешко държавно предприя-
тие и сега се чудим защо
ЧЕЗ не е нито по-добър
стопанин, нито е по-изго-
ден за крайния потребител.
"Българската държава
може сама да развива и
управлява успешно летище-
то ни в София, но затова
са необходими истински
стопани, а не хора, които
търсят само бърза печал-
ба", обясни социалистът.

Зам.-председателят на
ПГ на "БСП за България"
Георги Свиленски заяви, че
преди няколко месеца
управляващите са положи-
ли неимоверни усилия да
променят Закона за конце-
сиите, така че никой след
тях да не може да развали
такъв концесионен дого-
вор. "Ако някой го развали,
ще плати такива неустойки,
все едно концесионерът си
е експлоатирал летището
50 години. Възможността
за разваляне на договора
след неговото сключване е
нулева", предупреди Сви-
ленски.ç

В изпълнение на решени-
ята на Изпълнителното бюро
на НС на БСП от август 2006
г. и от 2 юли 2019 г., Нацио-
налният съвет на Българската
социалистическа партия обя-
вява, че започва набирането
на предложения за определя-
не на носителя за 2019 г. на
Наградата на НС на БСП за

политическа журналистика и публицистика "Георги Кир-
ков - Майстора".

Съгласно статута на наградата за нейни носители мо-
гат да бъдат предлагани журналисти и публицисти, които
последователно отстояват левите идеи в политическия,
икономическия, социалния и духовния живот на общест-
вото; имат съществен принос за популяризиране на по-
литиката и за разширяване на влиянието на БСП и леви-
цата в обществото; посветили са своите творчески изяви
на значими обществени проблеми; с изявите си защита-
ват националното достойнство и силата на левите поли-

НАГРАДА НА НС НА БСП
ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ЖУРНАЛИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА "ГЕОРГИ КИРКОВ - МАЙСТОРА"

тически и социални идеи. Номинираните ще бъдат оценява-
ни по техния висок професионализъм, компетентност и за-
дълбоченост, по защитаваните ясни политически, граждан-
ски и нравствени позиции, по завоюваното трайно и авто-
ритетно присъствие в публичното пространство.

Право да бъдат предложени за участие в конкурса имат
български журналисти, публицисти, писатели, учени и об-
щественици, които през последните години имат редовни
изяви в българските печатни и електронни медии и разра-
ботват значими за обществото, БСП и левицата проблеми.

Право да номинират кандидати за носители на награда-
та имат комисиите и съветите на НС на БСП, общинските/
районните и областните съвети на БСП, ръководствата и
творческите колективи на средства за масова информация,
творчески организации и съюзи, изявени журналисти и пуб-
лицисти.

За всеки номиниран за наградата до 19 юли 2019 г. в
НС на БСП трябва да бъде изпратено на материален и
електронен носител мотивирано предложение, придружено
с биографична и  творческа справка за кандидата. Всички
номинации ще бъдат разгледани от комисия на НС на БСП,

в която са включени досегашни носители на наградата,
председатели на творчески съюзи и представители на
НС на БСП, главни редактори, директори и издатели на
партийни медии. Предложението на комисията за опре-
деляне на носителя на наградата ще бъде внесено за
утвърждаване в ИБ на НС на БСП до 23 юли 2019 г.
Носителят за 2019 г. на Националната награда за поли-
тическа журналистика и публицистика "Георги Кирков -
Майстора" ще бъде обявен на 27 юли 2019 г.по време
на Националния събор "Бузлуджа 2019".

За повече информация и справки за конкурса се об-
ръщайте към сътрудниците на Съвета на НС на БСП по
духовна сфера, култура и медии, София 1000, ул."Пози-
тано" №20, на телефони 02/8107330 и 02/8107219.

Документите с предложенията за номинираните
се внасят на материален носител в отдел "Деловодс-
тво" на НС на БСП и на електронен носител на е-mail
kulturaimedii@abv.bg до 19 юли 2019 г. включително.

2 юли 2019 г.
Изпълнително бюро

на Националния съвет на БСП

Èâàí ×åí÷åâ: Âëàñòòà 20 äíè íå å âçåëà ìåðêè
ñðåùó õàêåðñêàòà àòàêà â ÍÀÏ
то гласуване има 0 процента не-
действителни бюлетини. От това
се страхуват управляващите", до-
пълни още той. Ченчев обясни,
че още от самото начало управ-
ляващите са били срещу този вид
гласуване. "В много страни в Ев-
ропа машинното гласуване пред-
стои да бъде въведено - една от
тях е Франция", каза Ченчев и под-
черта, че в нито една страна в
Европа, освен в България, няма
купен и манипулиран вот. "Хакер-
ската атака е чудовищна. Знаело
се е за нея повече от 20 дни и не

са взети мерки.
Научихме, че сертификатите за

киберсигурност на държавните ин-
ституции се вадят фиктивно", за-
яви Иван Ченчев и коментира, че
всички тези факти са изключи-
телно притеснителни. "Държава-
та трябва да гарантира сигурност-
та на гражданите", категоричен бе
социалистът. "В ГЕРБ пишат зако-
ни след телефонни обаждания и
есемеси, на коляно.

Постоянно се правят полити-
чески назначения. Умишлено се
вкарват закони в последния мо-

мент, за да няма дебат", каза Чен-
чев и даде за пример гласуване-
то за партийните субсидии. "Про-
тив сме 1 лв субсидия, но сме за
намаляването ? от 11 лв на глас,
заяви Ченчев. "Предложихме па-
рите на партиите в депозити да
се върнат, но управляващите не
одобриха тази идея", каза още той.
"Желаем разговор за проблеми-
те на регионите. Провеждат се
събрания за избор на кандидати
за кметове и общински съветни-
ци. БСП е в кондиция за местните
избори", завърши Иван Ченчев.ç

"При машинното гласуване ня-
ма манипулации и затова ГЕРБ го
отменят", заяви народният пред-
ставител от ПГ на "БСП за Бълга-
рия" Иван Ченчев за телевизия
"България Он ер". "При машинно-

�

Събития
� 64 г. - Големият пожар в
Рим: в търговската част на
Рим започва пожар, който
унищожава две трети от града
в последвалите 6 дни.
� 1870 г. - Започва Френс-
ко-пруската война.
� 1877 г. - Руско-турска
война (1877-1878): приключ-
ва първата Шипченска битка,
в резултат на която османс-
ките сили се изтеглят и
Предният отряд на руската
армия под командването на
генерал Йосиф Гурко устано-
вява контрол над Шипченския
проход.
� 1980 г. - В Москва са
открити XXII летни олимпийс-
ки игри.
� 1989 г. - Полският
парламент избира комунисти-
ческия лидер генерал Войчех
Ярузелски за президент на
страната.
Родени
� 1834 г. - Едгар Дега,
френски художник и скулптор
� 1893 г. - Владимир
Маяковски, руски поет
� 1916 г. - Димитър Списа-
ревски, български военен
летец
� 1927 г. - Георги Найденов,
български банкер и стопански
ръководител, основател на
"Тексим"
� 1938 г. - Вахтанг Кикаби-
дзе, грузински актьор и певец
� 1946 г. - Илие Настасе,
румънски тенисист
� 1956 г. - Иван Лечев,
български китарист, цигулар и
композитор
� 1957 г. - Николай Овча-
ров, български археолог
� 1969 г. - Николай, Плов-
дивски митрополит
Починали
� 1374 г. - Франческо
Петрарка, италиански поет
� 1877 г. - Павел Калитин,
руски офицер, загинал в
защита на Самарското знаме
� 1992 г. - Паоло Борсели-
но, италиански съдия и борец
� 2012 г. - Сали Райд,
американска астронавтка

Íà òîçè äåí
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Заграждат се 20-километрови
зони около огнищата, обявени от
БАБХ. Такива ще има също около
промишлените свинекомплекси в
страната и около базите за интен-
зивно развъждане на дивеч. Там ще
бъде заличена популацията на ди-
ва свиня задължително, каза Геор-
ги Костов, съветник на земеделс-
кия министър Десислава Танева на
брифинг в МЗХГ, информира Агри.БГ.

За да се намали популацията
на дива свиня в страната, на сре-
ща на ресорния министър с предс-
тавители на ловно-рибарските ор-
ганизации са набелязани няколко
важни мерки.   "В зоните около
огнищата ще се проведе интензи-
вен санитарен отстрел само от слу-
жители по горите и на други ве-
домства, които бъдат посочени. Ня-
ма да се допуска санитарен лов от
ловните сдружения и дружинки",

Çàáðàíÿâàò íà òóðèñòè, ãúáàðè è áèëêàðè äà ïðèïàðâàò
â 10-êèëîìåòðîâàòà çîíà îêîëî ÷óìàâèòå îãíèùà

Îò÷åòåíèÿò çàñåãà ñðåäåí äîáèâ å
527 êã/äåêàð ïøåíèöà, èëè ñ 5,4%
ïîâå÷å â ñðàâíåíèå ñúñ ñðåäàòà íà
þëè 2018 ã.

Реколтата от пшеница
през тази година може да
се окаже най-добрата от
началото на това десетиле-
тие, става ясно от опера-
тивни данни на Земеделс-
кото министерство.

Жътвата: Добри средни
добиви от пшеница - 529
кг/декар

Независимо от продъл-
жителната суша по време
на есенната кампания
миналата година и оскъд-
ната снежна покривка
през зимата отчетеният
засега среден добив е 527
кг/декар пшеница, или с
5,4% повече в сравнение
със средата на юли 2018 г.

Площите с хлебно
зърно тази година са с
близо 1% по-малко от
миналогодишните - 11,316
млн. декара, но прибрана-
та вече продукция е с 23%

Ìîæå äà îæúíåì ðåêîðäíèòå
6 ìëí. òîíà æèòî

повече - 3,339 млн. тона.
Данните са събрани към
11 юли, като до тази дата
са реколтирани малко
повече от половината
площи.

При благоприятни за
жътвата метеорологични
условия и запазване на
средния добив до края на
кампанията може да се
очаква тазгодишната
реколта да достигне
рекордните 6 млн. тона.
За сравнение през мина-
лата година у нас бяха
добити 5,4 млн. тона
пшеница, а през най-
успешната 2017 г. - 5,761
млн. тона.

Годината е добра и за
ечемика. При 1,136 млн.
декара площи за реколти-
ране (минус 1,4% на
годишна база) и ожънати
до миналата седмица 92%,

са добити 504 хил. тона,
или с близо 12% повече,
отколкото по същото
време на 2018 г.

"Последните оператив-
ни данни сочат ръст на
продукцията от пшеница и
ечемик, което се дължи
на комбинация от изпре-
варващ темп на прибира-
не на реколтата от двете
култури и повишение на
средните добиви", отбе-

лязват експертите на
министерството.

В същото време произ-
водството на маслодайна
рапица, ръж и тритикале е
с между 13,8% и 33,4% по-
малко от миналогодишно-
то. Причините за това са
в намалението на рекол-
тираните площи, а при
ръжта и тритикалето са
отчетени и по-ниски
средни добиви от декар.ç

Италианският фермер Джор-
дж Елтер смята да съди Евро-
пейския съюз, обвинявайки го
в пасивност в борбата с гло-
балните климатични промени,
съобщава ТАСС, позовавайки се
на италианската агенция ANSA.
Със своя иск италианецът се
опитва да защити бъдещето на
своите деца, което по думите
му се намира под заплаха по-
ради климатичните промени.
Джорджо Елтер настоява Брюк-
сел да преразгледа своите за-
дължения, насочени към нама-
ляване на парниковите емисии
до 2030 г.  Надяваме се, че
европейският съд ще изтълку-
ва споразуменията на ЕС в пол-
за на гражданите. Небивала
жега, след която следват сил-
ни дъждове, град и истински
урагани унищожават нашите
реколти, казва фермерът.  То-
пенето на ледниците се отра-
зява негативно върху туристи-
ческия сектор, допълва той.
Ние с това се изхранваме. Още
сега ми е трудно да издържам
семейството си, а какво ще
стане в бъдеще, пита той.

Юристи от обществени ор-
ганизации, поддържащи иници-
ативата на фермера, не изк-
лючват съдебен иск да бъде по-
даден и срещу властите в Ита-
лия. Към иска по отношение
на ЕС, по данни на ANSA, ис-
кат да се присъединят ферме-
ри от още четири европейски
страни, а също така от Кения
и Фиджи.

уточни Костов. В другите две 20-
километрови зони ще се допусне
отстрел на диви свине срещу зап-
лащане от 150 лв. на всяка отст-
реляна дива свиня.  "Основно раз-
читаме на организираните ловци и
на горските служители. Транспор-
тирането и загробването на отсре-
ляните диви свине ще се поемат от
държавните горски стопанства. Ня-

ма да се ползва тяхното месо", до-
пълни съветникът.

В останалите части на страната
ще се провежда интензивен инди-
видуален отстрел. Там ще бъде раз-
решено ползването на месото, след
като излязат пробите за АЧС. А лов-
ците ще получават по 50 лв.

"Ето и нещо важно за промиш-
лените свинеферми най-близко до

Ôåðìåð ñúäè
ÅÑ çàðàäè
ãëîáàëíîòî
çàòîïëÿíå

огнищата. Взе се решение държав-
ните горски предприятия в тези ра-
йони да осигурят в 3-километрова-
та зона постоянни, предпазни елек-
тропастири, с което ще се ограни-
чи движението при влизане и из-
лизане в тази зона", обясниха от
земеделското министерство. Ще се
ограничи и влизането на хора и
извършването на всякакъв вид дей-
ност в горите в 10-километровата
зона около огнищата. "Това озна-
чава, че всички гъбари, билкари,
туристи ще бъдат ограничени да вли-
зат в тази зона. Няма да се извър-
шва и дърводобив. Абсолютно всич-
ки трябва да бъдат спокойни по
отношение на обезпечаването на
местното население с дърва за ог-
рев. Ако не се добиват на дадено
място, ще бъдат доставени от дру-
гаде без промяна на цените", уве-
ри експертът.ç

Красиви слънчогледови
ниви са разцъфнали и
жълтеят по полята на

Лудогорието.

Аномално горещото лято
на Апенините тази година,
последвало небивали зим-
ни дъждове, метеоролозите
определят като нагледна де-
монстрация на последстви-
ята от климатичните проме-
ни. Еколози смятат, че кли-
матът в този регион винаги
е бил по-мек.ç

Снимка Пресфото БТА
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Левицата захапа управ-
ляващите за отлагането на
тол системата. Тон вчера
зададе Драгомир Стойнев.
Управляващите са неспо-
собни да правят голямата
реформа с тол системата,
смята той. Тол системата
се превърна в една пана-
цея и всички очаквахме,
че от 16 август тя ще
заработи, поясни червени-
ят депутат. Стойнев при-
помни очакванията и
обещанията от системата
в хазната да влязат
милиарди и да започнат
качествени ремонти.
Побързахме да наемем
600 души, които работят в
тази система, на близки и
познати се осигури работа
и в същото време хората
са в очакване, че особено
септември - октомври ще
започнат ремонти, про-
дължи социалистът. Той
недоумява защо се отлага
въвеждането на тол систе-
мата. Явно не сте в състо-
яние да изпълните своите
ангажименти и отлагате за
след 6 месеца, подчерта
депутатът и предположи,
че след шест месеца
системата пак няма да е
въведена. Вие де факто
ще излъжете българските
избиратели, категоричен
бе социалистът.

Концесиите за морски плаж
се възлагат, изпълняват и конт-
ролират при условията и по ре-
да на Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие,
т.е от Министерството на туриз-
ма. Това реши окончателно пар-
ламентът с приетите промени в
Закона за концесиите, предаде
БТА. Срещу разпоредбата въз-
рази Валери Симеонов от НФСБ
("Обединени патриоти"), като
подчерта, че по режима на За-
кона за концесиите се отдават
автобусни линии, малки язови-
ри, например, и попита на как-
ви основания се променя той
за плажовете. Така, според не-
го, няма да има прозрачност при
тяхното отдаване. "С гласуване-
то на законопроекта ще стане-
те съучастници в ликвидиране-
то на българския туризъм", пре-

Àíãåëêîâà ùå ðàçäàâà êîíöåñèèòå íà ìîðñêèòå ïëàæîâå

Със 76 гласа "за", 15 - "про-
тив" и 81 - "въздържал се" пар-
ламентът отхвърли предложени-
ето на "БСП за България" за пре-
изчисляване на всички пенсии
за трудова дейност, отпуснати до
31 юни 2016 година, предаде
БГНЕС. Според мотивите на за-
конопроекта немалка част от
българските граждани са с до-
ходи на границата на физичес-
кото оцеляване, а в най-голяма
степен това се отнася за пенси-
онерите и хората над 65 години.
Бедните възрастни хора са се
увеличили от 22,6% през 2014
г. на 29,2% през 2018 г. При
линия на бедността за 2019 г.
348 лв. минималната пенсия за
осигурителен стаж и възраст от
1 юли вече е 219 лв., а средна-
та пенсия за 2019 г. ще е около
386 лв. Над 1,3 млн. пенсионе-
ри (60 % от общия брой) са с
пенсии под границата на бед-
ността.

Според левицата "български-
те пенсионери мизерстват", за-
щото са забравени "от Бога и от
управляващите". "Няма как ми-
нималната пенсия да е 219 лв.,
а лекарствата да струват 200 -
250 лв.", заяви от парламентар-
ната трибуна депутатът Георги
Гьоков. Според него в 10-годиш-
ното си управление ГЕРБ не е
положила никакви усилия в по-
сока на подобряване на жизне-
ния стандарт на българските пен-
сионери, освен редовното осъв-
ременяване по Кодекса за со-
циално осигуряване, с което се
отразява инфлацията и увеличе-
нието на средноосигурителния
доход. От БСП настояха още пре-
изчисляването да не бъде еднок-
ратно, а да се превърне в пери-
одично, осъществявано на чети-
ри години. Последното такова е
извършено през 2008 г. със
средния осигурителен доход за
2007 г.

Според управляващите оба-
че така предложеният законоп-
роект е непосилен за държав-
ния бюджет. Те се позоваха на
разчетите на Националния оси-
гурителен институт, от които е
видно, че ако бъде прието пред-
ложението, от 1 септември до
края на 2019 г. са необходими
допълнително 560 млн. лв., а за
цялата 2020 г. над 1 млрд. и
700 млн. лв., което е значите-
лен финансов ресурс.

Опозицията пък получи под-
крепа за законопроекта си от
НФСБ. "Да отворим дискусията
и за пореден път да положим
усилия за промяна в пенсион-
ния модел", призова лидерът на
партията Валери Симеонов. Не-
подкрепа за законопроекта ве-
че е изразена и от страна на
министерствата на финансите и
труда и социалната политика.ç

ÁÑÏ è ÃÅÐÁ ñå ñêàðàõà
çà òîë ñèñòåìàòà

Георги Свиленски също
изрази недоволство, че в
зала на парламента го
няма заместник регионал-
ния министър Николай
Нанков, който отговаря за
тол системата. Вие се
провалихте с тол система-
та, критикува той гербери-
те. Някой не си е свършил
работата, допълни още
социалистът. Не сте
способни да предлагате
устойчиво законодателст-
во, изтъкна и червеният
депутат Христо Проданов.

Парламентът отложи
търговската експлоатация
на тол системата с прие-
тите вчера на второ
четене промени в Закона
за пътищата. Таксуването
на пътните превозни
средства с обща техничес-
ки допустима максимална
маса над 3,5 тона с тол
такса ще се прилага след
обнародване на решение
на МС, но не по-късно от
1 март 2020 г.

Дотогава тежкотоварни-

те превозни средства ще
заплащат месечна, сед-
мична или дневна елект-
ронна винетка. С измене-
нията парламентът опре-
дели и размерите на тези
такси.

Максималната дневна
такса за ползване на
пътната инфраструктура
от тежкотоварни автомо-
били е 12 евро. От 16
август до прилагането на

Òàêñèòå ùå
ñå ñúáèðàò
íå ïî-êúñíî
îò 1 ìàðò 2020 ã.

тическия Сталин", "вся власт Со-
ветам", определи приетите про-
мени Славчо Атанасов от "Обе-
динени патриоти". Той прогнози-
ра, че така се гарантира провал
на туризма и шезлонги по 40 ле-
ва.

Преди около две седмици, ко-
гато поправките минаха на пър-
во четене в парламента, Нико-
лина Ангелкова обясни, че пла-
жовете в България са отдадени
на концесия до 2020 г., изтичат
договорите за 39 плажа и ако не
се промени досегашният ред, те
ще трябва да се отдават при мно-
го тежки условия.

След приемането на разпоред-
бите Николина Ангелкова увери
народните представители, че раз-
чита на предложения за продъл-
жаване на дебата за развитие на
българското Черноморие.ç

дупреди лидерът на НФСБ. Сбъд-
нати мечти на Министерството на
туризма за пълен контрол на кон-
цесиите на морските плажове, оп-
редели текстовете и съпартиецът
му Христиан Митев.

В мотивите си вносителят на
законопроекта Министерския съ-

вет обаче е категоричен, че мор-
ските плажове са специфични и
няма как да се отдават на кон-
цесия по процедурите в Закона
за концесиите като летищата,
пристанищата или друга голяма
инфраструктура.

 "Раждаме в туризма "турис-

Íà äåïóòàòèòå îò
âëàñòòà èì äîñâèäÿ
äà äàäàò ïîâå÷å ïàðè
íà ñòàðèòå õîðà

таксуването с тол систе-
мата водач, който управ-
лява превозно средство с
маса над 3,5 тона по път,
включен в обхвата на
платената пътна мрежа,
за което е дължима, но
не е заплатена винетна
такса, ще се наказва с
глоба от 2000 лв., записа-
ха депутатите с промяна в
Закона за движението по
пътищата.ç

България е държавата в Ев-
ропейския съюз (ЕС) с най-голя-
мо неравенство в доходите, по-
казват данни на европейската
статистическа служба Евростат.
През 2017 г. 20-те процента от
населението с най-високи дохо-
ди са получили 8,2 пъти повече
от 20-те процента от население-
то с най-ниски доходи, показват
данните.

През 2018 г. разликата на-
малява до 7,66 пъти, като стра-

Ïúðâè ñìå â ÅÑ ïî íåðàâåíñòâî â äîõîäèòå
ната ни остава първа по този по-
казател. През 2017 г. средното за
ЕС съотношение е 5,2.

В Чехия и Словения е отчете-
на най-малка разлика - по 3,4 пъ-
ти. Следва Финландия - 3,5 пъти,
Словакия - също 3,5 пъти, и Бел-
гия - 3,8 пъти.

На второ място след България
по най-голяма разлика е Литва -
7,3 пъти, следвана от Испания - 6,6
пъти, Румъния - 6,5 пъти, Латвия -
6,3 пъти, Гърция - 6,1 пъти.ç
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Българското общество
отдавна не проявява
склонност към активна
съпротива, но и властите
у нас се опитват да притъ-
пят пасивните му реакции.
Изразяващи се в оттегля-
не на подкрепата към
управлението и насочване
на политическите предпо-
читания към друг полити-
чески субект - съществу-
ващ вече или още не
зародил се.

В този аспект сканда-
лът с изтеклите данни от
НАП дойде дюшеш за
правителството. Чрез него
то се опитва да изтика на
заден план темите за
изтребителите, здравео-
пазването, промените в
изборното законодателст-
во, за да отклони погледа
ни от проблемите, които
разделят власт и общест-
во, към онези, които ги
обединяват. В случая с
хакерската атака, еднакво
потърпевша е както дър-
жавната администрация,
така и отделни граждани.
На които не само може
да бъде разкрито реално-
то имотно състояние (за
което повечето хора ще
се зарадват), но и в
мрежата ще артикулира
достатъчна информация,
за да може всеки от нас
да бъде

измамен или вкаран
в престъпна схема.

И тук държавата лесно
се изниза от носенето на
отговорност, заявявайки,
че такива неща се случват
навсякъде и в много по-
големи мащаби. Особено
арогантен е главният
виновник - Владислав
Горанов, с изказването
си, че щом искаме елект-
ронно управление, трябва
да свикваме с мисълта, че
няма абсолютна сигурност
за личните ни данни.
Което може и да е исти-
на, но не снема носенето
на съдебна и политическа
отговорност от тези, в
чиито задължения влиза
да гарантират правилното
функциониране на систе-
мата. Начело с министъ-
ра, разбира се.

Но в България носене-
то на персонална отго-
ворност е почти непозна-
то явление. Да не гово-
рим, когато става въпрос
за министри. Те, горките,
постоянно повтарят как
са готови на мига да
подадат оставка, ако им я

Õàêåðñêàòà àòàêà ñðåùó ÍÀÏ èì äîéäå äþøåø, ñ íåÿ âëàñòòà îïèòâà äà èçòèêà íà çàäåí ïëàí
òåìèòå çà èçòðåáèòåëèòå, çäðàâåîïàçâàíåòî, ïðîìåíèòå â èçáîðíîòî çàêîíîäàòåëñòâî, çà äà
îòêëîíè ïîãëåäà íè îò ïðîáëåìèòå, êîèòî ðàçäåëÿò âëàñò è îáùåñòâî

Óïðàâëÿâà íè ñúâêóïíîñò îò
íåêîìïåòåíòíè ïåðñîíè

поиска Бойко Борисов,
но и през ум не им
минава да го направят
като личностен избор,
целящ да защити собстве-
ното им достойнство.

Но освен личностната
си несъстоятелност,

управляващите демон-
стрират постоянно и
професионалната си
некомпетентност.

Как иначе да опреде-
лим твърденията на вът-
решния министър Младен
Маринов, че зад хакерска-
та атака вероятно стоят
руските специални служ-
би. Ако действията на
един 20-годишен студент
се възприемат от шефа на
МВР като мощна чуждест-
ранна диверсия, това
означава, че той няма
никакво усещане и разби-
ране за материята, която
управлява.

А кабинетът на ГЕРБ е
съвкупност от подобни
персони. Начело с преми-
ера, те си въобразяват, че
дребните резултати, които
постигат, имат историчес-
ко значение, а незначи-
телните препятствия, пред
които се изправят, са
плод на световната конс-
пирация. Този техен
стеснен кръгозор прави

управлението им с отчай-
ващо нисък КПД. Просто
защото те работят или за
самите себе си, или за
този над тях. Нищо пове-
че не ги вълнува.

Показателна бе външ-
нополитическата катастро-
фа на Борисов при конф-
ликта му със сръбския
външен министър Ивица
Дачич.

Министър-председате-
лят си бе помислил, че се
е превърнал в ключов
фактор, най-малко на
Балканите, а дипломат
номер 1 на Белград го
"нарита", все едно е
разсилният на консулство-
то ни в Ниш. Което бе
достатъчно за Борисов да
се закани гневно, че "те
сега ще видят". С което
разкри, че в основата на
външната ни политика
стои охраната на

мита за "международ-
ната значимост" на
Бойко и нищо друго.

Затова е и опасно,
когато подобни хора
вземат фундаментални
решения. Те го правят
или от гледна точка на
личния си интерес, който
често разбират във
възможно най-материа-
лен смисъл, или за да

прикрият собствената си
некомпетентност и прес-
тъпни действия.

Към първата възмож-
ност можем да отнесем

сделката за F-16,
която по своите после-
дици е равносилна
на нова КТБ.

Към втората е предло-
жената здравноосигури-
телна реформа. След като
въвеждането на пазарни
елементи съсипа здравео-
пазването, особено в
малките селища, сега
пазарният фрагмент се
разширява още. Което ще
ограничи наличието на
болнични заведения до
пет-шест града в Бълга-
рия. И за да не им се
търси никаква отговор-
ност, управляващите (и
по-точно главният управ-
ляващ) ще си изберат и
главен прокурор, така че
да могат да се ползват от
негласен съдебен имуни-
тет за следващите седем
години.

На пръв поглед е
парадоксално как хора,
лишени от чувство за
лично достойнство и
каквато и да било експер-
тиза, съумяват вече десет
години да управляват
страната ни. Дори и като

оставим настрана избор-
ните им машинации, те
все пак се ползват с
определена подкрепа от
хората. Може би именно
защото осъзнават своята
ограниченост, те полагат
огромни грижи да доказ-
ват противното. Постоян-
но разработват сериозни
медийни и политически
операции, за да

поддържат несъщест-
вуващото си реноме.

Но може би всекиднев-
ното им присъствие във
властта, което постоянно
размива границите между
законно и незаконно,
между правилно и грешно,
между компетентно и
волунтаристично много
повече стимулира дегра-
дацията на обществото,
отколкото целенасочените
им стратегии. И ние с
времето все повече
привикваме, та дори и
оправдаваме недъзите им
и все по-малко сме склон-
ни да се борим с тях.
Превръщаме се в жабата,
която сама позволява да
бъде сварена на бавен
огън.

Георги ГЕОРГИЕВ
От "Гласове"
(Заглавието

 е на ЗЕМЯ)
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Начело с Урсула фон дер Лайен
като президент на Европейската ко-
мисия (ЕК) ЕС го очакват трудни вре-
мена. За съжаление, напълно въз-
можно е петгодишният й мандат да
се реализира по начина, по който
се стигна изобщо до нейната канди-
датура: посредством задкулисното
съглашателство.

Самото налагане на Урсула фон
дер Лайен олицетворяваше ролята
и усилието на Европейския съвет
(Съвета) в маргинализирането на Ев-
ропейския парламент (ЕП) при из-
бора на председател на ЕК. Затова
изобщо не бе учудваща и липсата
на ентусиазъм дори и сред подкре-
пящите я партии (в рамките на Прог-
ресивния алианс на социалистите и
демократите и тези на Европейска-
та народна партия). Оттук дойде и
слабият резултат на германката: тя
бе избрана, прескачайки бариерата
само с 9 гласа отгоре. Ако Урсула
фон дер Лайен бе атлет в дисципли-
ната скок на височина, то след ней-
ното протягане летвата остана сил-
но разтресена, а скокът, макар и ре-
довен, бе лишен от всякаква лекота
и финес. Вероятно тепърва герман-
ката ще има трудни приземявания
всеки път, когато ще трябва да ра-
боти с ЕП.

За последното ще има и друга
причина. Става дума за "разтегли-
вия" и компромисен характер на пре-
дизборните ангажименти на Урсула
фон дер Лайен. От една страна, тя
се поддаде на ултиматумите на ли-
бералната група "Обнови Европа" за
обща за ЕС минимална работна зап-
лата и за по-голямо намаляване на
парниковите газове в по-кратък пе-
риод. От друга, бе обтекаема на из-
слушването си в защитата на вър-
ховенството на закона в рамките на
Съюза. Т. е. за да получи необходи-
мата подкрепа и от Франция, и от

Óðñóëà ôîí äåð Ëàéåí íå èçãëåæäà è êàòî ðåøåíèå íà åäèí îò îñíîâíèòå ïðîáëåìè ïðåä ÅÑ

Ùå ïàäíå ëè åâðîïåéñêàòà
êàðóöà â ðåêàòà?

Унгария и Полша, Урсула фон дер
Лайен направи нещо, което би оти-
вало по-скоро на някоя гимнастич-
ка, отколкото на политик - разкрачи
се широко. Знаем обаче какво се
случва с този, който се опитва да
стои на няколко стола. Да не гово-
рим, че резултатът при гласуването
й след този шпагат също не бе впе-
чатляващ.

Макар и без блясък, тази форму-
ла може и да бе успешна, когато
ставаше дума за избирането на пре-
зидент на ЕК, но тя няма как да про-
работи тепърва, когато ЕС ще тряб-
ва да се движи по един от двата
пътя, които са начертани пред Съю-
за. Единият е френски, този на "Шан-
з-Елизе", който предполага бърза
скорост, ако ще и това да доведе до
обособяването на ядро и перифе-
рия в Съюза. Другият е германски,
този на "Вилхелмщрасе", където ком-
плектното действие е по-важно от
скоростта. Избирането на Урсула
фон дер Лайен с едновременната
подкрепа и на Еманюел Макрон, и
на Виктор Орбан обаче прави така,
че е по-вероятно каруцата да отиде
в реката.

Всъщност короноването на Урсу-
ла фон дер Лайен е най-големият
политически успех на Орбан в рам-
ките на Съюза.

От "черната овца" в европей-
ското стадо унгарският ми-
нистър-председател се пре-
върна в човека, който има
решаващата дума

за това кой ще оглави ЕК (без подк-
репата на унгарската квота в ЕНП
германката нямаше как да бъде из-
брана, като същото важи и за гла-
совете, които тя получи от полските
консерватори и италианските по-

пулисти). Всичко това обаче се слу-
чи не със съпротивата на френския
президент Макрон и групата на ли-
бералите около него и Гай Верхофс-
тадт, а напротив, с тяхната деятелна
подкрепа за Урсула фон дер Лайен
(въпреки че вотът бе таен, изглежда
така, че нито социалистите, нито ЕНП
успяха да мобилизират в такава сте-
пен подкрепата си за германката,
колкото това направиха либерали-
те). Когото и да бе посочила гер-
манският канцлер Ангела Меркел за
президент на ЕК, то той нямаше да
бъде избран, ако Макрон и Орбан
не бяха сплели ръце, правейки му
"люлка".

Никой няма илюзията, че поли-
тиката е чист занаят, но това съгла-
шателство между Макрон и Орбан
(втори техен дубъл след потапянето
на кандидатурата на Манфред Ве-
бер) е едно от най-нечистоплътните.
При това то

дойде в момент, в който ЕС
имаше нужда от повече пуб-
личност и прозрачност.

Ако това са съображения, които
не биха трогнали българските пред-
ставители в ЕП, то те имаха друг
аргумент, поради който бе логично
да не подкрепят кандидатурата на
новия президент на ЕК. Този аргу-
мент се състои в това, че Урсула
фон дер Лайен е изключително ре-
зервирана спрямо интеграционния
процес на ЕС спрямо Западните Бал-
кани. Ако поляци, унгарци и итали-
анци са успели да изтъргуват подк-
репата си за германката, то това не
трябва да се случва на цената на
българския интерес, който е недвус-
мислен: интеграцията на Западните
Балкани в евро-атлантическото прос-
транство, който бе най-важният при-
оритет на България при нашето пред-

седателстване на ЕС. Ако някой си
е мислел, че ние тогава просто сме
си чесали езиците, то този някой
можеше да бъде отрезвен бързо с
глас срещу Урсула фон дер Лайен.

Германката не изглежда и като
решение на един от основните проб-
леми пред ЕС: този на дефицита на
европейско лидерство. Дано бъдем
опровергани, но е трудно за вярва-
не, че един от най-слабо рейтинго-
вите германски министри ще се пре-
върне в един от одобряваните ръко-
водители на ЕС. В посочването и
избирането на Урсула фон дер Ла-
йен, а имайки предвид и опита от
Жан-Клод Юнкер, няма как да не
останем с подозрителното впечат-
ление, че Европейският съвет няма
интерес от избирането на силен пре-
зидент на ЕК, който да се превърне
в алтернативен център на така или
иначе властово натоварените столи-
ци като Берлин и Париж.

Добавете към това и

"тънкото" мнозинство в ЕП,
с което Урсула фон дер
Лайен бе избрана
и което е далеч от широката подк-
репа, която е добре да има един
президент на ЕК. Изобщо, изправе-
ни сме пред сложна ситуация: лип-
сата на стабилно мнозинство в ЕП
и дефицита на лидерство, което мо-
жеше да преодолее ефекта от разд-
робения Парламент.

Разбира се, от всеобщ интерес
за ЕС е песимизмът спрямо новия
президент на ЕК да не се оправдае
напред във времето. Дотогава оба-
че е логично да останем реалисти
по германски.

Мартин ТАБАКОВ
От НЮЗ.БГ

(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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На 15.07.2019 г. в зала 3
на НДК министърът на
здравеопазването Кирил
Ананиев представи кон-
цепция за Нов здравен
модел, предвиждащ част-
ни застрахователни фон-
дове да се конкурират със
Здравната каса за основ-
ния пакет на лечение,
който се покрива от
задължителната здравноо-
сигурителна вноска, която
е в размер на 8%. Увели-
чение не се предвижда.
Това пише в Становище
на БЛС относно концепци-
ята за нов здравен модел,
разпратено до медиите.

Ето какво пише още в
Становището на БЛС:

Предвижда се обаче,
всеки човек да може да
избира къде да отиват
тези 8% - в Касата или в
частен фонд. Ако даден
пациент не е направил
избор, то той или ще
остава в НЗОК, или ще
бъде разпределен в някой
от здравните фондове.
Условието, за да бъде
лицензиран даден фонд, е
той да набере минимум
500 хил. осигурени лица.
БЛС приветства опитите

за реформа от страна на
Здравното министерство,
като намира, че те са
необходими и закъснели.
В концепцията, представе-
на от министъра на здра-
веопазването, обаче
липсват реални разчети,

Ëåêàðñêèÿò ñúþç: Ðåôîðìàòà
íà Àíàíèåâ íå ðåøàâà íèòî
åäèí ïðîáëåì Êàòåãîðè÷íî ñå ïðîòèâîïîñòàâÿìå íà îïèòèòå

ñúñëîâíàòà îðãàíèçàöèÿ äà áúäå èçâàäåíà îò
ïðîöåñèòå íà ôîðìèðàíå è äîãîâàðÿíå íà çäðàâíè
ïîëèòèêè ó íàñ, ñå êàçâà â ïîçèöèÿ íà ÁËÑ

липсват прогнози, липсва
оценка на риска, липсва
оценка на въздействието.

БЛС е силно обезпоко-
ен от предложената
концепция за нов
здравен модел.

Причините:
Концепцията, представе-

на от здравния министър,
предвижда да се оперира
със същите средства, с
които разполага в момен-
та системата у нас, пред-
лагайки обаче те да се
разпределят между някол-
ко платци. БЛС очакваше
концепцията на здравното
ведомство да надгради
съществуващия модел,
създавайки условия за
реална конкуренция.
Недопустимо е правото

на пациента да избира
кой да го лекува да бъде
изместено от избора кой
да финансира лечението
му. Неоспоримо предимст-
во на здравната система
у нас е бързият и лесен
достъп на пациентите до
здравни грижи - предимст-
во, което предложената
концепция отнема безал-
тернативно.
БЛС категорично се

противопоставя на опити-
те съсловната организа-
ция да бъде извадена от
процесите на формиране
и договаряне на здравни
политики у нас.
БЛС е категоричен, че

ако предложената концеп-
ция влезе в сила, основ-
ният пакет от медицински
дейности трябва да бъде
придружен с рамково
договаряне за основни
минимални цени, които
трябва да бъдат гаранти-
рани на доставчиците на
медицински услуги.
Съсловната организация

остро възразява срещу
идеята отделни лекари -
общопрактикуващи, лека-
ри от специализираната
медицинска помощ и
отделни болници да се
договарят самостоятелно

с много по-мощни от тях
структури, каквито са
застрахователните фондо-
ве.
Предлаганата концепция

на Нов модел на здравео-
пазване няма да реши
основните проблеми,
свързани с кадровия
дефицит и неравномерно-
то разпределение на
здравни услуги в страна-
та, които категорично са
приоритет на държавата.
В предложението на МЗ

отново не се обръща
внимание и не се предла-
га решение на проблема
с големия брой неосигу-
рени пациенти.
Не на последно място,

БЛС смята, че демонопо-
лизация на НЗОК чрез
разпределяне на равни
вноски от обществения
ресурс между отделните
платци за всеки записан
здравноосигурен гражда-
нин, без прилагане на
механизъм за изравнява-
не на риска, няма да
създаде равнопоставе-
ност и конкуренция, а ще
доведе до нови дисбалан-
си в системата.
БЛС предлага преди

всякакви опити за промя-
на в модела на здравното
осигуряване да бъде
направено следното:

- Въвеждане на Нацио-
нална здравна информа-
ционна система, въвежда-
не на действащо елект-
ронно досие на пациента.

- Реално остойностява-

не на всички медицински
дейности, остойностяване
на лекарския и на специа-
листите по здравни грижи
труд.

- Дефиниране на осно-
вен пакет от медицински
дейности, който е възмож-
но реално да бъде финан-
сиран и обезпечен от
здравна вноска в размер
на 8%.

- Надграждане на задъл-
жителното осигуряване,
гарантиращо основния
пакет с дефиниране на
дейности в допълнителен,
които да бъдат заплащани
от доброволни фондове и
застрахователи.
БЛС е категоричен, че е

недопустимо управлява-
щите да си играят по този
начин с нервите на изпъл-
нителите на медицинска
помощ. Недопустимо е да
се говори за качество на
медицинските услуги без
да се повишават цените,
без да се увеличава
вноската, без да се свива
основният пакет, без да
се заплаща цялата извър-
шена вече дейност и
всичко това да бъде за
сметка на лекарите и
специалистите по здравни
грижи.
С това българските

лекари не са съгласни и
питат: Българският лекар,
медицинските специалис-
ти и пациентите ли са
виновни за неблагополу-
чията в здравната систе-
ма?
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Скарлет Йохансон се изказа против
политическата коректност

Актрисата Скарлет Йо-
хансон изказа своето мнение
за политическата коректност.
Това стана по време на кас-
тинг. "Лично аз смятам, че в
идеалния свят всеки актьор
трябва да има възможност да
изиграе всяка роля. Изкуст-
вото във всички негови фор-
ми трябва да е свободно от
политическа коректност."

Според нея сега киноин-
дустрията предпочита белите
хора.

Миналата година прите-
жателката на "Оскар" се ока-
за без вина в центъра на
скандал по време на кастин-
га на филма "Rub & Tug", в
който й предложиха да играе
трансджендър. Бурната отри-
цателна реакция на общест-
вото и феновете я принуди
да се откаже.

През 2016 г. тя бе крити-
кувана за главната роля в
"Призрак с доспехи". Фено-
вете на едноименното аниме
посочиха, че трябвало да иг-
рае японска актриса.

Скарлет Йохансон е роде-
на в Ню Йорк на 22 ноември
1984 г. Тя е едно от петте де-
ца в семейството. След раз-

вода между родителите й
Скарлет изживява малка кри-
за, като се опитва да контак-
тува и с двамата си родите-
ли.

Тя е единственият член на
семейството, който решава да
се занимава с кино. Да бъде
звезда в киното, е нейна меч-
та, откакто е на три години.

Йохансон прави професи-
оналния си дебют на театрал-
на сцена в Бродуей. След те-
атралното й представяне за-
шеметяващата актриса взима
участие в седем филма. Акт-
рисата получава международ-
но признание за таланта си
в ролята на Грейс МакЛийн
в лентата на Робърт Редфорд
"Повелителят на конете". С
това си участие тя печели наг-
рада за млад талант -
YoungStar, номинация за
Blockbuster Entertainment
Award. Без почивка се втурва
в "Призрачен свят" и "Аме-
риканска рапсодия" и спечел-
ва признателността на пуб-
ликата. Популярността на
младата и талантлива краса-
вица след "Любовна песен за
Боби Лонг" с Джон Траволта
и "Черната далия" на Брайън

де Палма, чиито снимки бя-
ха направени в България,
силно нараства.

Йохансон се превръща в
една от сензациите на Холи-
вуд след участието си в "Из-

губени в превода". Награди-
те, които печели за тази ро-
ля, са: BAFTA за главна жен-
ска роля, номинация за "Зла-
тен глобус" за главна женска
комедийна роля, награда от

фестивала във Венеция за
женска роля.

Притежава загадъчна и
интригуваща външност. Кри-
тиците я определят като "но-
вата Лорън Бакол".

Юлиан Рахлин: България е
прекрасна, ще дойда отново

Един от най-ярките цигулари от
своето поколение, роденият във Вилнюс
австрийски виртуоз Юлиан Рахлин,
ученик на големия Пинкас Цукерман,
направи своя дебют на Международния
музикален фестивал "Варненско лято
2019". Той е работил с легендарни дири-
генти като Рикардо Мути, Зубин Мета и
Джеймс Ливайн, партнирал е на знако-
ви инструменталисти като Марта Арге-
рич, Наталия Гутман, Ефим Бронфман,
Гидон Кремер, Юрий Башмет, Максим
Венгеров, Миша Майски.

Рахлин свири блестящо и на виола, а
от 1998 г. се изявява и като диригент. За
него пишат произведения знаменити
съвременни композитори като Кшищоф
Пендерецки, Гия Канчели и Ришар
Дюбуньон. Записва за Sony Classical,
Warner Classics и Deutsche Grammophon,
а критиката винаги дава високи оценки
за неговите записи. От 2000 г. развива
свой фестивал "Юлиан Рахлин и прия-
тели" в Дубровник. Преподава във
Виенската филхармония и води майстор-
ски класове по цял свят. Има и активна
благотворителна и просветителска
дейност като посланик на добра воля на
UNICEF.

Юлиан Рахлин беше във Варна със
своята цигулка Страдивариус Ex-Liebig
от 1704 г., на която изпълни соловата
партия в "Концерт за цигулка и оркес-
тър" от Шостакович. Фестивалната
публика посрещна изпълнението му с
бурно въодушевление и викове "Браво!",
а той се отблагодари с един зашеметя-
ващ бис от Йожен Изаи.

"Бях на плажа на Златните пясъци -
това е Лазурният бряг на България,
прекрасно място. Впечатленията ми от
работата с оркестъра на Софийската
филхармония са отлични - в София ние
свирихме с тях цигулковия концерт на

Прокофиев. Голяма чест е да работя с
маестро Найден Тодоров - истинско
удоволствие, той е фантастичен музи-
кант. За пръв път свирих със Софийс-
кия оркестър и бях много развълнуван
от дебюта си с български оркестър.
Публиката в България е толкова мила,
подкрепяща, очарователна", каза той.

Ал Бано и Ромина Пауър
ще пеят в София

Най-успешния дует на
всички времена с турне за 40-
годишнината си.

Ал Бано и Ромина Пауър
отново се завръщат с турне,
в което е включена и София.
Юбилейната обиколка е пос-
ветена на 40-годишната им
кариера - на годините, в кои-
то са изпели най-големите си
и обичани хитове.

Турнето ще бъде наисти-
на специално и ще включва
впечатляваща сценография,

най-търсените гласове в све-
та на популярната музика.
Посланик на добра воля в
ООН.

Ромина Пауър - дъщеря
на световноизвестния холи-
вудски актьор и режисьор Тай-
рън Пауър и на "първото мо-
миче на Джеймс Бонд" - из-
вестната холивудска актриса
Линда Кристън. Ромина сре-
ща Ал Бано - своята бъдеща
половинка в живота и на сце-
ната, по време на снимки на

изцяло хитов репертоар, сце-
нични ефекти и мултимедия
с кадри от невероятната ка-
риера на дуета, изпълнена с
много музика и незабравими
срещи с публиката им по цял
свят, както и мигове от жи-
вота на звездната двойка зад
сцената.

Ал Бано Каризи - уникал-
ният и неповторим глас на
популярната италианска му-
зика, тръгнал от малкото сел-
це в Пулия-Челино Сан Мар-
ко, започнал своята кариера
като артист на клана Челен-
тано. Работил със самия Ад-
риано Челентано, със звезди
като "Ролинг Стоунс". Безс-
порно музикантът е един от

филма Nel Sole, който е зас-
нет по идея на едноименната
песен на Ал Бано "Каризи" и
която е първият му хит от 70-
те години.

Концертите в специално-
то турне ще разкажат истин-
ската "приказка" за Ал Бано
и Ромина Пауър, чрез музи-
ката и песните на звездната
двойка през всичките тези 40
години. Вечните песни на ду-
ото са едни от най-запомня-
щите се златни хитове, с не-
залязващ успех, с голяма лю-
бов. Ал Бано и Ромина Пау-
ър носят посланията към чо-
вечеството за един по-хума-
нен, добър, толерантен и ми-
рен свят.
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За какво се карат съпрузите по време на отпуска
Въпроси от типа "Къде да

почиваме?", "Колко пари да
похарчим?", "Какви снимки
да качим в социалните мре-
жи?" Ето за какво се карат
съпрузите преди и по време
на отпуската.

Международна консултан-
тска компания е интервюи-
рала 1070 души и е устано-
вила, че най-често конфлик-
тите по време на почивка се
дължат на работата, пише
БГНЕС.

Така 54% от хората съоб-
щават, че са влезли в спор с
половинката си поради фак-
та, че някой от тях е отделял
твърде много време за биз-
нес по време на отпуската.

Проучването е показало,
че почти половината от за-
питаните отделят време за

"Кино за пътешестве-
ници" стартира през
август в София. От 1 до
15 август всяка вечер в
салоните на "Културен
център G8" и "Евро сине-
ма" ще се прожектират
филми за далечни и
непознати територии,
обичани и бленувани
дестинации, кътчета от
света, по които стъпват
само най-смелите пъте-
шественици.

Първото пътуване ще е
из безкрайната пустош и
смразяващите ледници на
Патагония с премиерата
на "Огнена земя: земя на
патагонците". Двамата
братя Хоакин и Хулиан
тръгват на юг и все на
юг, за да стигнат до
Патагония и архипелага
Огнена земя: от най-
южния град на света -
Ушуая, през ледника
Перито Морено, чак до
остров Естадос, където
сезоните се сменят по
няколко пъти на ден,
хората съжителстват с
пингвините, а суровата
пустош е като лунен
пейзаж.

Преди прожекцията на
"Огнена земя: земя на
патагонците" на 1 август,

Пътешествията на кино започват на 1 август

работата си по няколко пъ-
ти на ден, докато са на по-
чивка. Никой от респонден-
тите не е потвърдил, че е на-
пълно изключен от работа-
та си, докато е във вакан-
ция.

Повече от 95% от анке-
тираните планират да вземат
почивка от поне една седми-
ца, но почти две трети приз-
нават, че понякога им се на-
лага да съкратят почивните
дни поради задължения.

Близо половината (47%)
от тези, които са били при-
нудени да се занимават със
служебни дела по време на
ваканционния период, са ка-
зали, че е трябвало да ре-
шават спешни въпроси. И
само 19% съобщават, че
просто обичат да работят.

Здравко Григоров и Ангел
Хаджийски ще споделят за
тяхното пътешествие из
Южна Америка.

Ден по-късно Вален-
тин Валентинов ще
разкаже за своите прежи-
вявания в Боливия, а
зрителите ще могат да
видят филма "Уара: път
към звездите". Влакът
Уара дел Сур е важна
транспортна връзка в
Андите. Прекосява почти
цяла Боливия, като
тръгва от аржентинската
граница, върви по южния
хребет на планината,
минава през високопла-
нински плата и градове и
стига до Уюни и Оруро,
където на 3700 м надмор-
ска височина земята

среща небето във водното
огледало на соленото
езеро Салар де Уюни.

В рамките на "Кино за
пътешественици" ще се
състои и представяне на
книгата "Поздрави от
синята палатка" на Петя
Кокудева, издателство
"Жанет 45". От Скандина-
вия, Прибалтика и Русия,
през Азия и Нова Зелан-
дия до Африка и САЩ -
тези пътешествия ще ви
отведат в домовете на
велики писатели и на
обикновени хора. Събити-
ето ще приключи на 15
август с презентацията за
остров Сокотра на Теодора
Иванова и прожекцията
на "Йемен: непознатата
земя".

Твърди се, че няма по-
силна, бърза и мощна опе-
рационна система от човеш-
кия мозък.

Въпреки това милиони
хора не използват пълния
капацитет на ума си, за да
накарат нещата да се случ-
ват. Част от тях се задълбо-
чават във всекидневния де-
тайл. А силата на мисълта
им наистина може да опре-
деля реалността.

За това разсъждава в стил
философията на филма "Тай-
ната" Алисън Назарян в
списание Entrepreneur. Тя
смята, че независимо от
мнението на скептиците дан-
ни от проучвания сочат, че
силата на ума може да дове-
де до промяна, сътворение
на нещо ново и резултат във
всички сфери на живота.

Авторката съветва: За-
почнете с идеята за крайния
резултат. Действията без яс-
на, конкретна крайна цел
може да означават много за-
губени усилия. Ако не си
представяте къде сте се за-
пътили, ще се движите без
посока и ще почувствате без-
пътица. Отделете време, за
да определите каква е целта
на работата или живота ви.
Какви са финансовите ви ре-
зултати? Дългосрочните

Търсите промяна? Започнете от ума си

идеи за бъдещето?
Насочете се към позитив-

ното. Чували ли сте назва-
нието "самоизпълващо се
пророчество"? Това са думи,
които човек казва, и рано
или късно се сбъдват. Ако
изречете или си помислите,
че ще изгубите някой голям
клиент, това се случва. Чес-
то се сбъдва това, от което
човек изпитва най-голям
страх.

Както е казал Хенри
Форд: "Независимо дали
мислите, че можете или не
можете, сте прави". Вместо
скептицизма и отбранител-
ната позиция защо не из-
берете увереност и надеж-
да?

Кой страда от "токсичните" баби?
Ще я чуете да казва: "Оле,

какъв си ми слабичък", "Ка-
къв болнав вид имаш", "Теб
май никой не те храни".

Ако се повтори 1-2 пъти,
не е страшно. Ако обаче то-
ва не престава и бабата си
е поставила за цел да го хра-
ни винаги, когато може, да
лекува раните му, да плаче
заедно с него, положението
клони към диагноза. Непри-
ятно и вредно е.

За детето е некомфортно,
то се чувства безпомощно,
самооценката му страда.

Какво да направите: по-
говорете с бабата. Помоле-
те я пред детето да не изри-

ча на глас своите опасения
и страхове.

Трудно ще обясните на
детето ситуацията, но си зас-
лужава да опитате. Създа-
вайте му по-голяма увере-
ност в силите му - сравня-
вайте заедно таблиците за
ръст и килограми, обсъждай-
те с него здравословното
хранене, хвалете го, когато
прави разумен подбор на
храни.

Бабата жертва
"Целия си живот съм пос-

ветила на него", "Родители-
те му са все заети", "Дори и
в отпуска не съм излизала,
само с внука се занимавам",

"За мен старост няма, тряб-
ва да бдя над детето!"

Подобни откровения мо-
гат да отровят живота на ва-
шето дете. То ще започне да
се чувства виновно, че се на-
месва по този начин в жи-
вота на баба си.

Какво да направите: по-
търсете алтернатива - зани-
малня, детска градина или
почасова работа за вас.

Ако бабата е недоволна
от живота въобще, никакви
разговори и доводи от ваша
страна няма да променят си-
туацията. Детето не бива да
изпитва чувство на вина.

Баба, която е озлобена

към родителите
"И това ми било майка",

"Как можа да омае сина
ми?", "Твоят татко само на
дивана ли умее да лежи?"

Ако по някаква причина
бабата е на нож с родители-
те, детето винаги остава между
чука и наковалнята. Тя ще из-

лива своите емоции върху не-
го. То трябва също да знае!
Обидите, ненавистта към ба-
бата или обратното - подрон-
ването на авторитета на тат-
ко и мама - това са все вари-
анти на едно и също. И пос-
ледиците са едни е същи -
психиката на детето страда.
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В сърцето на Тракия се
намира един от най-древни-
те градове в Европа. Той е
останал известен с осем име-
на - живо свидетелство на
епохите, които е надживял -
Берое, Августа Траяна, Ири-
нополис, Боруй, Верея, Ески
Заара, Железник и Стара За-
гора.

Градът обаче се възражда
от пепелта като птицата фе-
никс само няколко години
по-късно. През април 1879
г. от Татар Пазарджик в Ста-
ра Загора пристигна австро-
унгарският проектат Лубор
Байер. Той се съгласява с теж-
ката задача да направи но-
вия градоустройствен план.
Байер създава модерната
правоъгълна шахматна пла-
нировка, с която заралии се
гордеят и до днес и заради
която Стара Загора е извест-
на като града на правите ули-
ци. По това време с такава
планировка в света са едни
от най-големите и модерни
градове - Мексико сити, Буе-

Градът с осемте имена, възродил
се като феникс

нос Айрес, Пекин, Токио.
На 5 октомври 1879 г. ге-

нерал-губернаторът на Из-
точна Румелия Алеко Бого-
риди символично полага пър-
вия камък за възстановява-
нето на града. Датата е обя-
вена за официален празник.
Мястото е в центъра, на пло-
щада, наречен по-късно с
името Богориди, сред нераз-
чистените още разрушения.
За бъдещите поколения е ос-
тавено и послание.

"Днес двадесят третий
септемврий хилядо осемсто-
тин седемдесят и девета го-
дина след Рождество Христо-
во ся положи от собствената
ръка на Негово Сиятелство
княза Александра Богориди,
главний управител на Источ-
на Румелия, този основний
камък за възобновление на
града Стара Загора в цару-
ването на Всеросийский им-
ператор Александра ІІ-й Ни-
колаевича, в князуването на
българский княз Александра
І-й Батембергски и в дните

на Негово сиятелство княза
Александра Богориди, глав-
ний управител на Южна
България, наречена Источ-
на Румелия".

Днес централният градс-
ки парк в Стара Загора се
нарича "5 октомври". Той е
разположен на няколко ни-
ва. Декоративни дървета от
различни видове хвърлят
сянка над пешеходните алеи,
а зелените площи са изпъст-
рени с плетеници от цветя.
И ако не сте пътували до
Брюксел, за да видите него-
вия символ - прочутия Ма-
некен Пис, то може да го
направите именно в Градс-
ката градина. От няколко го-
дини над чешмичката в пар-
ка стои реплика на пикаещото
момченце.

Ако пък искате да запа-
зите любовта си вечна, ми-
нете през някоя железария и
си купете катинар. Защото на
няколко метра от пикаещото
момченце се намира сърцето
на любовта. Тази метална
артинсталация е любима на
влюбените в града на пое-
тите, които заключват свои-
те катинари. Смята се, че
поставянето и заключването
на катинари е обичай, който
произхожда от Древен Ки-
тай. Там влюбените заключ-
вали катинар на верига или
врата и след това хвърляли
символично ключа, за да бъ-
де любовта им вечна.

Разходката в центъра на
Стара Загора не може да ми-
не без няколко емблематич-
ни места. Първото от тях е
Музеят на религиите. Той се
намира в единствената оце-

ляла, изцяло запазена сгра-
да след опожаряването на
града. Надписът, издялан
върху камък над входа на мо-
литвения салон, свидетелст-
ва, че строителството на хра-
ма е завършено през 1409 г.

Проведените археологи-
чески проучвания обаче раз-
криват нещо невероятно - под
джамията са открити остан-
ки от средновековна христи-
янска гробищна църква (края
на Х - ХІІІ в.),

Стенописите в Ески джа-
мия са отлично запазени, а
в този на тавана се виждат
скрити човешки фигури, жи-
вотни и дори църква - нещо
немислимо за исляма, който
забранява изобразяването на
живи същества. Учените пред-
полагат, че изписването на
джамията е дело на христия-
нин - зограф. За съжаление,
няма писмени доказателства
кой е изографисал стените.
Излизайки от Музея на ре-
лигиите, машината на вре-
мето ни връща още по-на-
зад. Във времето на римски-
те императори Траян (98-117

г.) и Марк Аврелий (161-180
г.). Първият основава Авгус-
та Траяна - един от най-го-
лемите и красиви градове на
Тракия през II - III век, кой-
то нескромно кръщава на се-
бе си, а вторият е "отгово-
рен" за изграждането на
уличната мрежа, водоснабдя-
ването и канализацията, об-
щественото и жилищно стро-
ителство.

При разкопки през 1968
г е разкрит Античният фору-
мен комплекс - едно от най-
монументалните съоръжения
в Августа Траяна, разполо-
жен до западната порта. Той
е бил средище на социално-
политическия, икономически
и културен живот на града и
важно място за обсъждане на
общоградските проблеми.
Впечатляващ е амфитеатрал-
но изграденият театрон, гле-
дащ към площада. Разпола-
гал е с десет амфитеатрално
подредени каменни седалки,
които са били използвани от
зрителите за наблюдение на
тържества, събрания, шест-
вия, гладиаторски борби.Музей на религиите, стенопис

Инеада - перлата на Турското Черноморие
Най-южното място на

нашето Черноморие е Ре-
зово, където няма такси за
плаж, има сини чадъри,
разхождат се наоколо кос-
тенурки. В Турция реката я
наричат не Резовска, а Мут-
лудере, планината не е
Странджа, а Йълдъз.

А плажът е хубав - об-
щата дължина на ивицата
е 26 км. Първото населено
място, на 5 км от река Ре-
зовска, която ни е и гра-
ница, се нарича Инеада -
градче, двадесетина пъти
по-голямо от нашето Резо-
во.

Наричат Инеада "перла-
та на Тракия". Турските ме-
дии препоръчват градчето
за уикенд туризъм от Ис-
танбул, който е на около сто
километра. Мястото е лю-
бимо на къмпингуващите,
които в истинската турис-
тическа страна никой не е
подгонил със закон.

Все пак има и десетина
малки хотела. От 2007 г.
околните лонгозни гори са
обединени в национален

парк от комшиите. Факт е,
че те имат и 7 езера наоко-
ло. Най-известен е Мерт
Гьол или езерото Мерт. По-
популярни от другите са
Хамам, сиреч Баня, и Са-
ка, които са прочути с мно-
гообразието си от птици. В
езерата на Инеада има око-
ло 30 вида риба. Също ка-
то на Резово, и тук по мо-
рето идват лебеди, както и
диви патици. Интересно
място е пещерата Дупни-
са, звучи почти като името
на нашия град Дупница, но
трудно може да се намери
връзка. Дупката в скалите
е с дължина 2,5 км и се смя-
та, че е поне на 4 милиона
години. Както край Резово
има забравена и неоргани-
зирана от туризма крепост,
откъм турската страна на
поречието на Резовска пък
се гордеят с генуезки замък.

При нас има открита
тракийска могила, откъм
комшиите има останки на
селище от онази епоха, ко-
ето обаче съседите повече
са се постарали да разра-

ботят като атракция.
Инеада е наричана в

Турция и "кислороден оа-

зис". Казват, че въздухът
на селото отвъд река Резов-
ска е толкова хубав, че аст-

матиците да се излекуват от
коварната си болест.

Църква св. Николай
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- Омъжена?
- Да, за втори път.
- Деца?
- Шест. Две от първия

брак, две от втория и
две лично мои!

  

Един циганин отива в
рая. На вратата го пос-
реща свети Петър и го пи-
та:

- Ти кой си?
Циганинът отговаря:
- Леонардо ди Каприо.
Свети Петър вдига те-

лефона и веднага се обаж-
да на Господ:

- Господи, "Титаник" по-
тънал ли е, или е изгорял
в крайна сметка?

  

- Кой е любимият
спорт на жените?

- Вдигане на нерви...
  

Очакваме от "Дисни"
нова екранизация:

- "Черната Снежанка и

Анекдоти

Äî êîãà ùå ãè ãëåçèì
Съжалявам,

че се нагърб-
вам с тази
неприятна за-
дача, но мис-
ля, че работа-
та на фейлето-
нистите е да
слагат пръст в
раните и да са
в услуга на
обществото.

Става въп-
рос за неос-
нователното
изтъкване, то-
лериране, сла-
вословене (и
пр.) на инте-
лектуалците у
нас. От ден на
ден възторгът
на публиката към тях става все по-голям и по-
голям и достига уродливи размери.

Влезте в коя и да е бръснарница, в коя и да е
обущарница или мекичарница. Какво се набива вед-
нага в очи? Огромни портрети на наши учени, изря-
зани от вестници, списания и научни бюлетини.

Тръгваш по пазара. И какво виждаш?
Огледалца и на гърба им - пак наши известни

учени, прославили родината. И значки с техния лик.
В книжарниците ученичките се изпребиват да ку-

пуват пак техните ликове, изложени на витрините.
И всичко това се дължи на нашата преса, ко-

ято на първите си страници всеки ден изнася
съобщения за успехите на наши учени и писате-
ли. Седмици наред преди някакъв научен конг-
рес или международен литературен конкурс с
учени и писатели започват интервюта, дават се
техни биографии, а освен това и биографиите на
треньорите и масажистите им. Сетне - цяла сед-
мица резултатите от тези симпозиуми и конкур-
си, и накрая - апел към гражданството да посети
масово гарата, за да посрещне първенците на
нашата научна литературна мисъл.

И естествено, след тази реклама на гарата
се стичат стотици хиляди възторжени гражда-
ни, които реват "ура" и носят интелектуалците
на раменете си.

Но само това да е. Ако се втренчим в счетовод-
ните книги, ще видим, че за всеки участник в
научен симпозиум или международен литературен
конкурс се шият подходящи дрехи (уж, че в пока-
ните било писано такова и такова облекло), дават
им се пълни командировки, а на всичко това отго-
ре им се отпускат и треньори, и масажисти, и
журналисти, които да опишат успехите им.

И се стига до срамни сцени.
Върви някакъв учен или писател по улицата, а

след него на тълпи се влачат ученички, които скан-
дират името му и тикат портретчета за автограф.

Не могат кисело мляко да си купят, без да им
се устройват овации и дандании.

Ами какво да кажем за локалния патриотизъм?
За това, че всички наши градове и села си

имат любим учен, което доведе до масовите по-
боища между отделни населени пунктове, защи-
таващи честта на своя учен срещу попълзнове-
нията на останалите.

И след всичко това се чудим, че интелектуал-
ците се главозамайват и загубват чувство за ре-
алност. Става въпрос за фрапантния случай, кой-
то и досега се коментира като супернахалство и
най-висша грандомания.

Инцидентът, за който всички сме чували, се
получи с известния наш професор и академик Н.
С цялата си наглост той се опитал да наеме стая
в курортния комплекс "Пампорово", и то в също-
то време, когато там са били на почивка дубли-
ращите отбори на клуб "Вихър", заел почетното
трето място в местната зонова футболна група.
Естествено, нахалникът, който се опитал да мине
за играч на пинг-понг, е бил разобличен и изх-
върлен, но питам аз - не е ли това най-ярък
пример за ония пагубни последици, които дове-
де главозамайването на интелектуалците у нас?

Васил ЦОНЕВ

Анатолий
СТАНКУЛОВ

седемте гея".
На финала принцът це-

лува Черната Снежанка,
тя се събужда и го дава
под съд за сексизъм!

  

- Какво мислите за
Народното събрание и
правителството?

- По-добре да замъл-
ча...

- Така и ще запишем:
Неуважение към властта,
изразено в особено ци-
нична форма!

  

Жените най-вече тър-
сят $-импатични и €-ле-
гантни мъже...

  

- Пиян ли си?
- Не.
- Тогава кажи: "От ед-

ноклетъчните еукариоти
само метамонадите и
микроспориадите нямат
митохондрии".

- Пиян съм.

  

- Ауу, колко си на-
пълняла!

- Простак! Така ли се
говори на жена?

- Ааа, извинявай! Мис-
лех, че на твоите години
вече не ти пука!

  

Блондинка опитва да
постъпи на работа в по-
лицията.

Възрастен шеф в по-
лицията я погледнал и пи-
та:

- Ще ви задам няколко
въпроса. Колко е две по
две?

- Ъъъъ...четири.
- Добре. Корен квад-

ратен от 100?
- Ами... десет!
- Отлично. Кой е убил

Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам! - накрая ка-

зала тя.
- Добре, помислете и

елате утре.
Блондинката се обажда

на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на рабо-

та?
- Не само че ме взеха,

- хвали се блондинката, -
но вече ми поръчаха и
разследване на убийство!

  

- На кого прилича
бебето?!?!

- Същински бащичко!!!
През цялото време спи,
а като стане, веднага на-
лапва шишето...

  

- Ало, психиатрията
ли е?

- Да, кажете.
- Да имате избягал па-

циент?
- Не, защо?
- Ми, тука жена ми из-

бяга с някакъв!

  

- С какъв спорт се
занимавате?

- С никакъв!
- А колко често?
- Ежедневно!

  

- Колко струва парфю-
мът "Антонио Бандерас?"

- 100€...
- Тц, тц... нямате ли

нещо на Веско Маринов?

Тодор Цонев
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Един от най-влиятелни-
те поети на миналото сто-
летие се казва всъщност Ри-
кардо Елиесер Нефтали Ре-
йес Басоалто. На 12 юли се
навършиха 115 години от
рождението му.

Когато решил да пише
стихове, срещнал несъгласи-
ето на баща си. Затова ре-
шил да избере псевдоним.
Намерил в едно списание
странно звучащо име, което
му харесало. Прибавил към
него по-близкото за Чили
Пабло - и така се родил
Пабло Неруда.

Години по-късно поетът
признава, че нямал понятие,
че зад избрания от него псев-
доним стои всъщност един
от най-големите чешки пи-
сатели, живял в романтич-
на епоха на надежди и стре-
межи - 19. век.

Пабло Неруда: Във всичко в този свят
има част от моята душа

Нещо повече, в родина-
та си чешкият Неруда е на-
ционална емблема - неслу-
чайно улицата, на която е
живял, една от най-важните
в града, носи неговото име.
Хиляди туристи смятат, че
тя е кръстена именно на Но-
беловия лауреат от Чили.

Латиноамериканският по-
ет все пак символично бла-
годари за името на своя
предшественик. Той пътува
до Чехия и поднася цветя на
паметника на "кръстника" си
- близо до неговия дом в
пражката Мала Страна.

Иначе Пабло Неруда е
човек на емоциите. Новина-
та, че летището в Сантяго
де Чили може да приеме не-
говото име, изкара на ули-
ците много защитници на
правата на човека преди око-
ло година.

Пабло Неруда умира са-
мо 12 дни след преврата в
родината му през 1973-та.
Това слага начало на нераз-
плетени до днес догадки и
съмнения. Преди шест годи-
ни се стигна дори до ексху-
мация, която трябваше да да-
де отговор на въпроса дали
е убит или не. Категорична
оценка обаче така и не пос-
ледва.

Може да се каже, че Паб-
ло Неруда е един по-миро-
любив вариант на Че Гева-
ра.

Личен приятел на Сал-
вадор Алиенде, той е извес-
тен колкото със стиховете си,
толкова и с левите си убеж-
дения. За популярността му
говори и това, че името му
се появява в култови сериа-
ли като "Семейство Симп-
сън" и "Как се запознах с
майка ви". Мадона превръ-
ща едно от стихотворенията
му в своя песен. Родното му
Чили пък организира фес-
тивал за надуваеми балони
с лика на поета. Сънарод-
никът му Роберто Ампуеро -
преподавател в университе-
та в Айова, пише и книга,
наречена "Случаят Неруда".

Харесвал го и Борхес. В
края на 60-те аржентинска-
та легенда е запитан за мне-
нието му за чилийския ко-

лега. Тогава Борхес казва:
"Аз съм аржентински поет,
той е чилийски поет, той е
на страната на комунисти-
те, аз съм против тях. Той
се държи много мъдро, като
избягва срещата помежду
ни, която ще е много неле-
па и за двете страни".

Неруда е сред великите
автори в световната поезия
на 20. век, Нобелов лауреат
за литература през 1971 г.

"Двайсет любовни стихот-
ворения и една отчаяна пе-
сен" от 1924 г. е първото про-
изведение на Неруда с меж-
дународен отзвук и едно от
първите по популярност в ис-
паноезичната литература за
всички времена. Автобиогра-
фията му е озаглавена "Из-
повядвам, че живях". Удос-
тоен е с Международната наг-
рада за мир през 1950 г. на
Световния съвет за мир.

Романи преживяват авторите и ги правят безсмъртни
Един от най-значимите

немскоезични автори на
20. век - Франц Кафка
получава признание едва
след смъртта си. Докато е
жив са публикувани някол-
ко негови разказа, а твор-
чеството му е почти неиз-
вестно. Макар че предсмър-
тното желание на писателя
е всичките му ръкописи да
бъдат унищожени след
смъртта му, това не се
случва.

Неговият приятел -
писателят Макс Брод,
пренебрегва желанието на
Кафка и издава недовърше-
ните му романи "Процесът",
"Замъкът" и "Америка".
Творчеството на Кафка
оказва влияние върху
писатели като Албер Камю,
Жан-Пол Сартр и Габриел
Гарсия Маркес.

Писателят Едгар Алън
По е новатор във всяко
отношение, но и при него
славата идва твърде късно.
Както често се случва,
остава неразбран от съвре-
менниците си. Макар че е
публикуван и приживе, а
една от най-известните му
творби - "Гарванът" - му
донася огромен успех. През
по-голямата част от живота
си има сериозни финансо-
ви затруднения поради
решението да се издържа
като писател.

Нещо, което дотогава не
се е случвало в Америка.

Основоположник на детек-
тивския жанр в литература-
та, По става световноизвес-
тен едва след смъртта си.
Неговото творчество е
извор на вдъхновение за
други писатели и стои в
основата на още един
литературен жанр - научна-
та фантастика.

Стиг Ларшон е ярък
пример за творец, получил
известност след смъртта си.
Той е автор на трилогията
"Милениум". Става дума за
романите, по които е
направен хитовият филм
"Момичето с драконовата
татуировка".

Романът става световен
бестселър след излизането
си през 2005 г. Ларшон,
който работи като журна-
лист, получава сърдечен
удар и умира година преди
това. Писателят живее и
работи през по-голямата
част от живота си в Сток-
холм като журналист и
независим разследващ
върху крайнодесния екстре-
мизъм.

Той е вторият най-добре
продаван автор в света за
2008 г. след Халед Хосейни.
Към декември 2011 неговата
трилогия "Милениум" се
продават в 65 милиона
екземпляра. Последната част
- "Момичето, което разтури
стършеловото гнездо", става
най-продаваната книга в
САЩ за 2010 г.

Розата на принца
- Консуело

Историята за страстна-
та любов на писателя Ан-
тоан дьо Сент-Екзюпери и
екзотичната Консуело е
ярък пример как съдбата
понякога среща противопо-
ложностите, за да ги обе-
дини в едно цяло.

Писателят се жени за
ексцентричната вдовица и
страстта му към нея не
угасва до смъртта му въп-
реки противоречията по-
между им.

Преди да срещне Кон-
суело, Екзюпери живее бо-
хемски, както той самият
признава - като в "лудо ко-
лело". Срещата му с нея
"спира въртенето". Кога и
как точно се влюбва в
Консуело? Има няколко
версии, най-романтичната
от които започва с целув-
ка "в небето", т. е. по вре-
ме на полет.

През 1930 г. той е млад
пилот, който поканва в ка-
бината си красива пътнич-
ка. Полетът е до Буенос Ай-
рес, а пътничката е горе-
ща латиноамериканка.
Страстта между двамата
избухнала почти мигнове-
но. И е толкова силна, че
само 7 дни след тази сре-
ща, Екзюпери предлага
брак на Консуело. Много
от приятелите на Антоан
дьо Сент-Екзюпери се чу-
дели на прибързаното му
решение и не харесвали
бъдещата булка.
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Василий Кандински е
руски художник и теоретик
на изкуството , работил
главно  в  Германия  и
Франция. Освен един от
най-влиятелните художни-
ци на ХХ век, Кандински
е провъзгласен за баща на
абстракционизма. Худож-
никът се вдъхновява от
цветовете и вярва, че мо-
же да предаде различни
емоции чрез тях.

Кандински е роден на 4
декември 1866 г. в замож-
но московско семейство.
Следва право, икономика
и етнология, тогава започ-
ва и да рисува. През 1892
г.  става асистент към
Юридическия факултет на
Московския университет и
се жени за братовчедка си
Анна Чимиакин.

Избира да продължи да
се занимава с рисуване и
затова се мести в Мюнхен,
където между 1897 и 1899

Най-известните картини на
Василий Кандински

Книгите носят носталгия по Франция
С какво свързваме

Франция? С изискани
маниери, зрелищни рево-
люции, с литература,
създадена да възпява
страстта, с история, подчи-
нена на свободомислието,
с кухня и архитектура,
въплътили разточителност
и мощ. Сигурно всичко
това е далечно минало…

В настоящето човешка
грешка едва не изпепели
"Нотр Дам", "жълтите
жилетки" изпотрошиха
центъра на Париж, докато
президентът Макрон
продължава с опитите да
възстанови господството
на Франция в Европа.

Книгите също пазят
носталгия по френската
изтънченост и цивилиза-
ционен избор. Един бърз
поглед към това какво се
чете на тема Франция,
показва, че дребните
жестове на романтика,
големите афери в любовта,
дори криминалните сюже-
ти не изневеряват на
общество, което сме свик-
нали да възприемаме. За
нас кафе с коняк звучи по

г. следва в частна школа
по рисуване, а от 1890 г. в
Художествената академия в
Мюнхен. През 1901 г. Кан-
дински е сред основатели-
те на художествената гру-
па "Фаланга" и принадле-
жащото към нея училище
по рисуване. Отзивът е тол-
кова скромен, че групата
бива разпусната още през
1904 г. След началото на
Първата световна война
той се завръща в Русия, къ-
дето заема различни ръко-
водни постове в областта
на изкуствата. Междувре-
менно се развежда с пър-
вата си жена, за да се оже-
ни за Нина Андреевска.

Заедно с жена си се из-
селва в Берлин през 1921
г. и започва да преподава
във ваймарската школа Ба-
ухаус. След закриването на
школата семейство Кан-
дински се мести в Париж.
Василий продължава да

рисува до юли 1944 г. и
умира няколко месеца по-
късно, на 13 декември, в
Ньой сюр Сен.

Периодът между 1910 и
1914 г. се смята за връх
на художественото майс-
торство на художника и
платното "Черни линии" е
едно от най-добрите му пос-
тижения от този период.
Картината е от първите на-
истина абстрактни творби
на твореца. Преди Първа-
та световна война негови-
те картини са определяни
като "апокалиптични пей-

зажи" - художникът изпол-
зва силните черни линии
като контраст на живите
цветове, за да създаде то-
ва, което самият той опре-
деля като "дисонанс".

Музиката, като абстрак-
тна част от природата, иг-
рае важна роля в творчес-
твото му. Той нарича ня-
кои от спонтанните си
творби "импровизации" със
сложност на "композиция".
"Композиция Х" е послед-
ната от серията подобни.
"Жълто-червено-синьо" е
рисувана в периода, кога-

то Кандински преподава в
модернистичната школа
Баухаус. Картината може
да се разглежда като сим-
фония, създадена чрез сли-
ване на неговия уникален
стил с техниките на Бау-
хаус и идеите на суперма-
тизма - направление в аб-
страктната живопис, заро-
дено в Русия. През 1911 го-
дина Кандински публикува
своя трактат "За духовно-
то в изкуството", в който
обяснява философията на
новото течение в изкуство-
то.

"Композиция Х"

"Жълто-червено-синьо"

френски.
Париж и Прованс са на

фокус при съвременните
автори.

В книгите има повече
места на спомена - улич-
ки, ресторанти, апартамен-
ти, заедно с историята на
стари поколения. В модер-
ния си вариант те са под
формата на монолог за
вътрешното пространство,
в което човек е оставен
сам на своите чувства.

"Писма от Париж" на
Джулиет Блекуел, издателс-
тво "Софт прес", ни увли-
ча в разказ за едно мисте-
риозно произведение на
изкуството и една жена,
вдъхновена да разкрие
неговата история. Събити-
ята тласкат млада жена -
Клер, към случки от Вто-
рата световна война,
писма на прадядо й от
Париж от това далечно
време и произведения на
изкуството, както и загадки
на близки хора.

"Танцьорката от Па-
риж" на Анабел Абс ни
разкрива истинската
съдба на дъщерята на

Джеймс Джойс. Съдбата
на една млада жена в
търсене на свобода и
любов. Реалната история
на Лучия Джойс. В Па-
риж е издаден романът
"Одисей", предизвикал
преди това скандал в
САЩ и спрян от продаж-
ба със съдебно дело
поради "неприлично
съдържание". В Европа
"Одисей" става литератур-
ното явление на века, а
неговият автор, ирланде-
цът Джеймс Джойс, е
обявен за най-великият
писател на всички време-
на. След дълги митарст-
ва, след години на крайна
нищета по чужди държави
и домове, Джеймс Джойс
е намерил своето място в
Париж. Градът, привли-
чащ като магнит писате-
ли, художници, артисти,
музиканти от цял свят, го
чества като гений.

Неговата дъщеря Лучия
намира призвание в
модерния танц, ставайки
една от най-аплодираните
танцьорки в този преситен
от изкуство град.
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Думата "милионер" за
първи път е използвана
през 1826 г. от Бенджамин
Дизраели в неговия роман
"Вивиан Грей".

Приходите, които чудо-
вището от езерото Лох Нес
- Неси, докарва годишно
на Шотландия, възлизат
на 50 млн. долара, най-
вече от резервации в
хотели, разходки с лодки и
сувенири.

Банкнотите не се отпе-
чатват на хартия, а на
специален материал, смес
от памук и лен.

Според статистиката
хората със средно и ниско
обществено положение
харчат по Коледа почти
същите суми, както хората
от високата социална
класа.

По света съществуват
повече от 7 милиона
милионери. 80% от милио-
нерите по света карат коли
втора употреба. Съедине-
ните щати и Европа имат
годишен разход от над 17
милиона за храна за
домашни любимци.

Най-старата форма на
платежни средства са били
говедата. Римляните са
първите, които отливат
монета с лика на жив
човек. През 44 г. пр. Хр.
Юлий Цезар наредил
лицето му да бъде изсечено
на монетите. А пък най-
масово щампованият върху

Пари от памук и лен са създадени в Китай преди 1400 г.

Известните също губят и печелят

пари човек е кралица
Елизабет Втора. Тъй като
много държави са подопеч-
ни на Обединеното кралст-
во, ликът й се е появявал
на парите от Австралия до
Тринидад и Тобаго.

В средните векове рица-
рите не носели пари в себе
си заради многото бандити
и обирджии. Вместо това
имали специални пръстени

с печат. Когато трябвало да
плащат нещо, подпечатвали
сметката с пръстена си и
после нейният собственик
трябвало да отиде в дворе-
ца, за да си получи парите
за нея.

Американската служба
Сикрет сървис, която в
момента се занимава с
охраната на президента на
САЩ, е била създадена

през 1865 г. Тогавашната й
роля била да се бори с
фалшификациите на пари.
А след Гражданската война
фалшиви били около
половината от всички пари
в оборот.

Машините за броене на
пари могат да преброят до
2500 монети в минута или
100 банкноти за 4 секунди.
При това различават дено-

минацията и разпознават
фалшификатите. По света
има 1 млн. и 600 хиляди
банкомата. Има дори в
Антарктика. А най-много
пари от банкомат се теглят
в петък. Първите банкноти
са създадени в Китай преди
1400 г. Там всеки, който си
позволи да фалшифицира
пари, бил осъждан на смърт
чрез изтръгване на сърцето.

В днешно време
американският водещ
Лари Кинг притежава 150
млн. долара, но нещата
невинаги са били розови.
През 1971 г. той е арес-
туван по обвинение, че е
откраднал 5 хиляди
долара от своя бизнес
партньор. Обвиненията
по-късно са снети, но
Кинг губи работата си,
дълго време не успява да
си намери нова и зад-
лъжнява. До 1978 г.
дълговете му нарастват
до 352 хиляди долара.
Съдбата му се променя,
когато през 1985 г. за-
почва предаването Larry King Live по
CNN. Днес той води шоу по Ora TV и
Hulu, а проблемите са останали в
миналото.

Марта Стюарт умее да пада и да се
вдига отново.

В продължение на десетилетия
Стюарт е известна със съветите си за
домакинство. Името й се превръща в
марка само по себе си. После обаче я
обвиняват в измами и е осъдена на 5
месеца затвор. Принудена е и да слезе
от ръководството на собствената си
компания за пет години, губи голяма
част от парите си.

След затвора Марта Стюарт успява
да се завърне в света на бизнеса.
Появява се в телевизионни предавания
и има различни инициативи. Богатство-

то й днес се изчислява на 300 млн.
долара.

Малък процент от писателите са
милионери, но една дама е милиардер
- авторката Джоан К. Роулинг. Тя
невинаги се е наслаждавала на живота.
Сега си купува скъпи обувки и дава
пари за благотворителност. Първият й
брак завършва катастрофално и тя
остава с малката си дъщеря и без
средства. Винаги е мечтаела да пише.
Така в тези тежки мигове Роулинг
написва първата си книга за Хари
Потър. Тя е отхвърлена от много
издатели, но талантливата писателка
има страшен късмет. Нейната история
е удивителна и е източник на вдъхно-
вение за милиони хора - писатели,
жени в депресия, хора без късмет.

Марта
Стюарт

Първата жена с образ върху
монета е жестоката Фулвия

Тя е първата жена, чий-
то образ е увековечен вър-
ху монети в Римската им-
перия. Омъжвала се три пъ-
ти. Първият й съпруг е по-
литикът Публий Клодий
Пулхер, известен със спо-
ровете си с Цицерон и със
съда над Луций Сергий Ка-
тилина. Двамата с Фулвия
имали две деца. Дъщеря им
Клодия е била омъжена за
Октавиан.

След като Пулхер бил
убит от един от опонентите
си, Фулвия остава вдовица,
но за кратко - омъжва се за
народен трибун. За жалост,
скоро остава вдовица за

Тя така изкусно ръководела
задкулисната си политика,
че буквално манипулирала
решенията на сената в своя
изгода. Всъщност двамата с
Марк Антоний имали еднак-
ви политически възгледи и
се поддържали един друг. В
знак на уважение към съп-
ругата си Фулвия, Марк Ан-
тонин дори прекръства
гръцки град на името й.

Двойката имала много
врагове. Един от тях бил
Цицерон. Устатият сенатор
често излизал с речи сре-
щу Марк Антоний, а вед-
нъж изнесъл цели 14 за
един ден. Фулвия до така-

ва степен го ненавиждала,
че когато убиват Цицерон,
поискала от Марк Антоний
да й занесе отсечената му
глава, за да се изгаври с
нея, като на свой ред за-
бие острие в езика на ора-
тора.

втори път. След пет години
отново сключва брак - с ле-
гендарния военачалник
Марк Антоний. Колкото по-
вече Марк Антоний се из-
дигал във властта, толкова
повече съпругата му Фул-
вия се възползвала от нея.
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Измамен приятел ли е щастието?
Щастието е субективна

величина. За едни е доста-
тъчно да бъдат здрави. За
други се изразява в това да
създадат семейство. Или да
имат кариера. Или да бъдат
финансово независими. Или
да си купят нова къща. Или
нова кола.

За трети щастието нико-
га не идва, защото непрес-
танно се сравняват с други-
те, които винаги имат пове-
че от тях, които винаги са
по-хубави, по-слаби, по-щас-
тливи.

Най-простото правило да
бъдем щастливи, е да живе-
ем тук и сега, да се наслаж-
даваме на момента, да не
ровим в миналото, да не гра-
дим мащабни планове за бъ-
дещето, да не очакваме пре-
калено много от другите, за
да не бъдем разочаровани,
да бъдем благодарни за то-
ва, което имаме, а не да
страдаме за това, което ня-
маме.

Лесно е да се каже оба-
че. Със сигурност сте си го
повтаряли много пъти и все
пак понякога забравяме ис-
тински важните неща.

За да се преборим с от-
рицателното си отношение
към света, трябва да осъз-
наем малките стъпки, чрез
които животът ни показва,
че сме щастливи.

1. Да не живеем в мина-
лото - можем да погледнем
назад и да почувстваме бла-
годарност и гордост за то-
ва, че сме преживели тру-
ден период. Можем да си из-
влечем поука и ценен урок,
можем да си спомним с нос-
талгия за нещо преживяно.
Но ако спомените ви носят
само болка и чувство на не-
удовлетвореност, не се връ-
щайте назад. Животът е тук
и сега.

2. Да не чувстваме неп-
рестанна тръпка, не значи,
че не сме щастливи. Няма
как 24  часа в денонощието
да се носим на крилете на
щастието, нито да сме в пос-
тоянен екстаз от всичко, ко-
ето ни се случва. Сигурно
има и такива хора, но бих ги
нарекла "странни птици".
Щастието означава да при-
емаме нещата, които ни се
случват, и да превърнем от
всяка ситуация нещо полез-
но и добро.

Вино за по-здраво сърце

3. Щастието е в любими-
те ни занимания. Да имаме
възможността да правим не-
що за себе си, което обича-
ме и което ни носи радост,
е щастие. Кафе с приятелка,
разходка по любими места,
театър, следобедна дрямка.
Простичко, но приятно.

4. Взаимоотношенията с
другите носят щастие. Въл-
нуващо е да опознавате но-
ви хора, да откривате срод-
ни души, не се ограничавай-
те с отдавнашните си поз-
нати и не странете от нови
лица. Понякога човек среща
най-добрия си приятел или
любовта на живота си след
40.

5. Да бъдем благодарни
за всичко, което имаме. Ако
сте здрави, ако хората, кои-
то обичате, са здрави, ако
имате покрив над главата си,
храна на масата си, работа,
която обичате, семейство, на
което да се уповавате, как-
во повече? Вие имате пове-
че от много други.

6. Ако можем да дадем
съвет на близък, значи жи-
веем пълноценно. Ако ва-
шите приятели търсят мне-
нието и съветите ви, то зна-
чи определено ви смятат за
човек с разум и опит, а най-
вероятно и с хубав и подре-
ден живот. Понякога е по-
лезно да се погледнете през
очите на другите.

7. Усмивката е щастие.
Вярно е, че Вселената ни
връща това, което й изпра-
щаме. Пробвайте само: за-
почнете деня си с добро нас-
троение и се усмихвайте на
всички познати и непозна-
ти, които срещате през деня
си. Ще видите, че повечето
ще ви отговорят със също-
то. Но ако сте начумерени и

се разхождате като бурено-
сен облак, най-вероятно ще
привлечете същата негатив-
на енергия към себе си.
Всичко е до възприятието.

8. Грижата за другите но-
си щастие. Има нещо много
приятно в това да даваме,
да носим радост, да сме при-
чина за нечия усмивка. Ще
се удивите колко зарежда-
що действа да направите ня-
кого щастлив. Неслучайно
казват, че даването на щас-
тие е приемане на щастие.

9. Спокойствието е важ-
но за хубавия живот. Не
трябва да се тревожим за
дреболии и да се убеждава-
ме, че сме тъжни. Промене-
те това, което не харесвате.
Ако не можете да го проме-
ните, то тогава защо се ядос-
вате - опитайте се да го при-
емете и да се адаптирате.

10. Щастието идва и от
спокойния сън. Хората, ко-
ито са в постоянно напре-
жение, обикновено нямат
спокоен и здрав сън, а това
от своя страна предизвиква
истинска верижна реакция -
кисело настроение, главобо-
лие, нервност, напрежение,
умора. Освободете ума от
мисли, дайте му да си отдъх-
не поне през нощта. Ако мо-
жете да се похвалите със
здрав сън, то вие определе-
но сте щастлив човек.

Няма по-хубаво от това
да простим и да забравим;
да не съжаляваме за про-
пуснатите възможности; да
се учим от грешките си; да
не очакваме другите да бъ-
дат идеални, защото и ние
самите не сме; да се учим
да продължаваме напред.
Животът е един. Изживейте
го с усмивка и чувство за
хумор!

Умерената консумация на
вино дава по-добри шансо-
ве за дълъг живот в сравне-
ние с пълното въздържание,
сочи ново изследване, ци-
тирано от Express.

За мъжете и жените, ко-
ито пият по половин литър
бяло или червено вино на
ден, опасността от сърдеч-
но заболяване е с 13 про-
цента по-ниска.

Същата консумация на
вино намалява със 17 про-
цента възможността от
смърт в резултат на сър-
дечен удар в сравнение с
онези, които не пият изоб-
що алкохол. Уговорката, ко-
ято авторите на изследва-
нето от Медицинското учи-
лище на Харвард правят, е,

количество вино.
С други думи, ако вече

страдате от сърце, не се
препоръчва тепърва да за-
почвате да пиете, за да се
опитате да минимализирате
бъдещи проблеми от също-
то естество.

"Това изследване не е
причина да започнете да пи-
ете алкохол, ако вече не го
правите", изтъква д-р Трей-
си Паркър от Британската
фондация за сърдечни забо-
лявания.

Червеното вино съдържа
антиоксиданти, за които се
смята, че предотвратяват
сърдечни проблеми, тъй ка-
то намаляват холестерола и
възпалението на кръвните
телца.

че те са наблюдавали са-
мо хора с утвърден навик
да консумират въпросното

Най-добре в спалнята
да правим едно-единст-
вено нещо - да спим. Е,
разбира се, не трябва да
липсва и секс. За разли-
ка от следните шест
неща, които нямат ни-
какво място в стаята за
нощен отдих.

Мобилен телефон
Всъщност всички

знаем, че не е добре да
държим смартфона си в
спалнята. Първо, изкуша-
ваме се да сърфираме
безкрайно в социалните
мрежи, докато затворим
очи. А сутрин продължа-
ваме оттам, докъдето
сме стигнали вечерта.
Второ, не е изключено с
вредните си лъчения
мобилните телефони да
провокират рак. И трета,
не по-маловажна причи-
на да държите смартфо-
на си далече от спалня-
та, е, че синята светли-

6 неща, които нямат
място в спалнята

трябва преди всичко да
си почиваме, а това със
сигурност е трудно, ако
непрекъснато надничаме
към бюрото си.

Телевизор
Този предмет също е

излишен в спалнята.
Спим по-лошо, ако
гледаме телевизия не-
посредствено преди сън:
заради синята светлина,
която хвърля телевизо-
рът, и заради многоброй-
ните образи, които се
запечатват в съзнанието
ни точно когато трябва
да го подготвим за
спане. Освен това зас-
пиваме прекалено късно,
защото непременно
държим да догледаме
посред нощ поредния
епизод от криминалната
поредица, която следим.

Домашни любимци
Може да е хубаво,

когато кучето топли

на, която излъчва, пречи
на производството на
мелатонин, а това на
свой ред води до нару-
шения на съня. Затова:
през нощта мястото на
мобилния телефон е в
кухнята!

Храна
Колко често ви се

случва да ядете в легло-
то? Надяваме се, че по-
скоро рядко, защото
този навик не се отразя-
ва добре на съня ви. Да
не говорим за остатъци-
те от храна във вид на
трохи и други подобни,
които се събират в
пролуката на леглото.
Който яде често в крева-
та, обикновено гледа и
телевизия или чете книга
и така с времето мозъ-
кът си създава връзки с
други всекидневни дей-
ности (освен със съня).
Това влошава качеството
на съня, защото мозъкът
е този, който съобщава
на тялото кога е настъ-
пил часът за спане.

Бюро (писалище)
Наистина, работното

ни място няма никаква
работа в стаята за сън!
Лаптопът или таблетът
също няма какво да
търсят там. В спалнята

краката ни в хладните
нощи или котката прис-
пивно   мърка до ухото
ни, докато сънуваме. Но
животните в стаята
могат да смутят съня ни,
ако се събудят внезапно
и се катурнат отгоре ни.
Освен това те прекарват
голяма част от деня си
на открито и може да
довлекат паразити в
леглото. По тези причи-
ни не е препоръчително
да държите домашния си
любимец в спалнята.
Има обаче няколко
неща, които говорят в
полза на обратното. Така
например кучето до вас
в кревата ще ви помогне
по-лесно да заспите,
защото  вместо да се
въртите неспокойно, ще
се вслушвате в равно-
мерното му дишане.

Твърде много кримки
А сега сериозно:

можете ли да се отпус-
нете в помещение, на-
тъпкано с криминални
романи и други ненужни
предмети? Именно! И
ние също. Погрижете се
спалнята ви винаги да е
разтребена, без купища
вещи на видни места и
разхвърляни дрехи.

От обекти;
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От 12 юли до 8 септем-
ври галерия "Нюанс"
представя традиционната
си експозиция "Летни
акценти 2019". Това е
четвъртото издание на
изложбата в този формат
с богато разнообразие
жанрове, стилове и изоб-
разителни похвати. Тази
година в експозицията
присъстват 27 произведе-
ния на емблематични
автори в широкия период
между 20-30-те години на
XX век до днес.

Сред произведенията
са морски пейзажи от
Балчик и Созопол на едни
от най-добрите ни мари-
нисти Марио Жеков и
Дион Дионисиев. Като
техен антипод са прекрас-
ни планински пейзажи,
дело на Атанас Михов.
Селекцията се допълва от
летни сюжети на Карл
Йорданов, Борис Данков,
Борис Стефчев, Борис
Денев, Стоян Василев,
Иван Миланов, Даниел
Дечев  и Петър Дочев.

В Пловдив в клуб

В Карлово бе кулминация-
та на честванията по повод
182-рата годишнина от рож-
дението на Васил Левски. На-
ционалният музей в родния
град на Апостола посрещна
посетителите с непоказвани
до момента документи, свър-
зани с издирването на Левс-
ки след обира в Арабаконак.

Оригиналите на документи-
те продължават да се съхра-
няват в османския архив в Ис-
танбул, а в музея се намират
техните копия, които са пре-
ведени на български език от
османотурски.

Открити са още през 2018
г. от специалист на Национал-
ния музей по време на него-
ва командировка в държав-
ния архив на Турция.

Благодарение на уредника
на музея Виктор Комбов бе
открита и уникалната фотог-
рафия на Васил Левски, на
гърба на която пише от къде
е, на колко години, с какви
очи. Комбов твърди, че с та-
зи снимка Левски е издирван
от турските власти. Докумен-
тите се отнасят към периода,
когато османската власт ве-
че активно издирва точно Ва-
сил Левски. ç

Îòêðèòè ñà
íîâè äîêóìåíòè,
ñâúðçàíè ñ
Âàñèë Ëåâñêè

Изпълнения на над 200 гайда-
ри, ансамбъл "Родопа", Валя Бал-
канска и Петър Янев ще звучат
днес на откриването на Роженс-
кия събор. Организаторите са от
сдружение "Рожен - наследство в
бъдещето". Над 3500 изпълнители
от цялата страна и гостуващи гру-
пи на бесарабски българи от Ук-
райна ще се представят на 4 сце-
ни на Роженските поляни от 19 до
21 юли. Националният фолклорен
конкурс е част от програмата на
Събора на народното творчество
и животновъдството "Рожен 2019".

Събитието продължава тради-
цията на Роженския събор с ве-
ковна история, но наред с фолк-

Íàä 100 ãàéäàðè, Âàëÿ Áàëêàíñêà è Ïåòúð ßíåâ
ùå çâó÷àò íà îòêðèâàíåòî íà Ðîæåíñêèÿ ñúáîð Пол Маккартни написа

първия си мюзикъл

Сър Пол Маккартни
завършва първия си
мюзикъл, който е
сценична адаптация на
филма "Животът е
прекрасен" от 1946 г.,
дело на Франк Капра.
Продукцията трябва да
види бял свят през 2020
г. Сър Пол пише музика-
та и текстовете с
помощта на английския
сценарист Лий Хол.

Кен Ерлих ще продуцира
наградите "Грами"

Ерлих се завръща като
изпълнителен продуцент
на 62-рите годишни
награди "Грами" за
последен път. Звукоза-
писната академия на
САЩ обяви, че Бен
Уинстън ще бъде изпъл-
нителен продуцент на
церемонията през 2021
г. Ерлих стана прочут с
оформянето на необи-
чайните си тандеми по
време на "най-великата
нощ за музиката", като
Еминем с Елтън Джон,
Принс с Бионсе, Брус
Спрингстийн с Джо
Уолш. Продуцентът
пожела успех на Уинс-
тън - шесткратен
носител на наградата
"Еми".

Çàïî÷íàõà àðõåîëîãè÷åñêèòå ðàçêîïêè íà Àáðèòóñ

�

Започнаха разкопките на те-
риторията на късноантичния град
Абритус за това археологическо
лято. Ръководител на проучвани-
ята е директорът на Регионалния
исторически музей Галена Радос-
лавова. Археолозите тази година
работят на терена, разположен
северозападно от кула 17 - част
от южната крепостна стена.

"Тук през 2014 г. бяха откри-
ти части от няколко археологи-
чески структури, включително зид
от масивна сграда, но поради
скъсените срокове тогава не ус-
пяхме да проучим мястото", обяс-
ни Радославова.

Целта на екипа й е да успеят
да разкрият плана на тази сгра-

"Ëåòíè àêöåíòè" 2019 -
èçëîæáà â ãàëåðèÿ "Íþàíñ"

"Отсреща" днес се откри-
ва "Море и Гора /истории
и домове". Изложба -
среща на Даниела Пенова
и Адриана Христова, които
работят в сферата на
живописта и илюстрация-
та.

Експозицията носи
образи и усещания от
мистичното море и от

вълшебната гора, умело
ни разхожда в малкия,
уютен свят на рисунката.
Създава убежище, което
съхранява дребните
радости на живота -
хартиената лодка, чашка-
та за чай, мидата, клонка-
та, вълната...

"Море и Гора: истории
"са докосвания, с малко

думи, като полъх-загадка,
контури и линии, нашепва-
щи тайни вълшебни,
акварелни петна, разказ-
ващи полети и образи,
които въображението
подтиква да доизмислиш",
допълват авторите. "Море
и Гора: домове са "приюти
- в синьото на небето, в
раковината, в левитира-
щата бяла лодка, в изгре-
ва над вълните и в пясъч-
ния замък, в жълъда и
аромата на смола, в
изумруда на листото и
сянката на гъба, в перо на
чайка и в блясъка на
стъкълце, в мекото на
тревата и в косата на
момиче, задомило вятъра,
птиците и лятото".

Даниела Пенова завър-
шва Националната худо-
жествена академия -
София, специалност
"Мода" в класа на Марие-
ла Гемишева и Греди Асса.
Има участия в модни
ревюта и се дипломира с
колекция, вдъхновена от
художничката Фрида
Кало.ç

сетят Роженския събор.
Българското знаме на площ над

7000 кв. м ще бъде разгърнато на
Роженските поляни в дните на съ-
бора.

Днес от 13.00 ч. организато-
рите обявяват церемония за об-
що разпъване на националния три-
багреник с рекордни размери. В
инициативата се включат извест-
ни български спортисти и шампи-
они, сред които Тервел Пулев, Ка-
тя Дафовска, Елица Янкова, Радо
Янков. В дните на събора е осигу-
рен обществен транспорт от Смо-
лян, Чепеларе и Момчиловци до
Рожен. През 2016 г. сто хиляди
души посетиха събора.ç

лорната програма, съчетава в ста-
тута и представяне на животно-

въдството като местен поминък.
250 хиляди души се очаква да по-

да и да получат още информа-
ция за архитектурата и градоус-
тройството на този град през
късноантичната и византийска
епоха.

Миналото лято приключи про-
учването в т.нар. Сектор 3 - те-
ренът пред входа към кула 9 -
част от северната крепостна сте-
на на Абритус. Окончателно бяха
изяснени архитектурните плано-
ве на откритите по-рано на това
място помещения, включени в
жилищен комплекс от четири ма-
сивни сгради, обитаван през къс-
ноантичната епоха, както и пет
археологически структури от ран-
носредновековната епоха. В про-
учените сгради археолозите на-

мериха фрагменти от керамични
съдове, фрагмент от мраморна ку-
па, както и монети. Сред наход-

ките бяха още железни стрели,
костени шила, оловни прешле-
ни, железни сечива.ç
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САЩ потвърдиха, че
блокират участието на
Турция в програмата за
бойни самолети F-35 зара-
ди решението й да купи
руски ракетни системи
С-400, които могат да
послужат за разкриване на
американски технологични
тайни, предаде АФП.

"За съжаление, решени-
ето на Турция да придобие
руски системи за противо-
въздушна отбрана С-400
прави невъзможно нейно
продължаващо участие в
програмата F-35", се казва
в изявление на Белия дом.
"Програмата F-35 не може
да съществува съвместно с
руска платформа за съби-
ране на разузнавателни
данни, които ще се използ-
ват, за да се разкрият най-
новите постижения на
програмата", се допълва в
текста. Говорителката на
Белия дом Стефани Гри-
шам добави, че купуването
на руските системи от
Турция ще има негативно
въздействие върху опера-

Ôèíàíñîâèòå çàãóáè çà Àíêàðà ìîæå
äà äîñòèãíàò 9 ìëðä. äîëàðà

ÑÀÙ ïðåêðàòÿâàò ó÷àñòèåòî
íà Òóðöèÿ â ïðîãðàìàòà çà F-35

Министрите
на вътрешните работи на
страните от ЕС не успяха да
се споразумеят за механи-
зъм за разпределение на
кандидатите за убежище,
каза френският вътрешен
министър Кристоф Кастанер,
цитиран от ДПА. Въпросът
отново ще бъде обсъден в
понеделник на среща на
външните и вътрешните
министри от блока в Париж,
заяви Кастанер. Той каза, че
целта е 15 страни да стигнат
до споразумение за такъв
механизъм.

Партията
на украинския президент
Володимир Зеленски има
голяма преднина пред
конкурентите си на предсроч-
ните парламентарни избори в
неделя, но спечелването на
абсолютно мнозинство във
Върховната рада далеч не е
сигурно. Това сочат резулта-
тите от проучване на
Киевския международен
институт по социология
(КМИС), оповестени вчера.
Президентската партия "Слуга
на народа" има подкрепата на
52 на сто от украинците,
заявили, че ще участват в
изборите. Но от 424-те
депутатски места, които
трябва да бъдат запълнени,
само 225 ще бъдат избрани
по партийни листи, а 199 ще
бъдат определени с мажори-
тарен вот, чиито резултати
може да бъдат различни от
тези от пропроционалния вот.
Втора по рейтинг с около 10
на сто е проруската партия
"Опозиционна платформа -
За живот".

Пентагонът
одобри изпращането на
допълнителни 2100 военнос-
лужещи на границата на
САЩ с Мексико. Сред тях са
1100 военнослужещи и 1000
членове на Националната
гвардия на Тексас. Първите
ще оказват логистична и
административна подкрепа и
ще извършват разузнаване
по въздуха. Вторите ще
помагат на службата за
митниците и за охрана на
границите в центровете за
временно задържане на
мигранти в градовете Дона и
Торнийо. Пентагонът вече
изпрати на границата около
2500 военни и 2000 членове
на Националната гвардия.

Íàêðàòêî
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Иранската Революцион-
на гвардия съобщи, че е за-
държала чуждестранен тан-
кер с 12-членен екипаж, кой-
то според нея извършвал
контрабанда на петрол в
Персийския залив, предаде
АП, като се позова на иран-
ската държавна телевизия.

Това става само дни
след като петролен танкер,
базиран в Обединените
арабски емирства, изчезна
от системите за проследя-
ване в ирански територи-
ални води. Плаващият под
панамски флаг танкер МТ

"Риа" престана да предава
данни за местоположение-
то си през нощта в събота
близо до остров Кешм, на
който Революционната
гвардия има база. Иранс-
ката телевизия не уточни от
коя страна е плавателният
съд, за който съобщи вче-
ра, но каза, че той е бил
задържан в събота южно от
иракския о. Ларак в Ормуз-
кия проток. Чуждестранни-
ят екипаж е заподозрян в
контрабанда на около 1 ми-
лион литра гориво от иран-
ски контрабандисти на чуж-

Най-малко 24 души загинаха при предизвикан умишлено пожар в студио
за анимация в японския град Киото. Службата за пожарна безопасност
съобщи, че са открити още 11 души без сърдечна дейност. Този термин
се използва, когато хората не дават признаци на живот, но смъртта им
още не е била потвърдена от лекар. Преди това бе констатирана смъртта

на 13 човека, а 35 са ранени.

Снимки Пресфото БТА

дестранни купувачи, каза
държавната медия.

Според иранските воен-
ни задържаният съд е съ-
щият, който те изтеглили на
буксир в събота, след като
подал сигнал за бедствие,
посочва Ройтерс. Информа-
цията за задържан от иран-
ската Революционна гвар-
дия съд противоречи на
изявлението на говорител
на иранското външно ми-
нистерство от сряда, че
Иран е оказал помощ на
чуждестранен петролен тан-
кер с неизправност. ç

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че доставката на първите
елементи на С-400 де факто означава забрана за Турция да купи

исканите от нея близо 100 самолета F-35. Тръмп обаче все пак изтъкна,
че има добри отношения с турския президент Реджеп Ердоган.

тивната съвместимост и
съвместната работа на
Турция с НАТО.

Белият дом обаче
посочи, че отношенията
със съюзника Турция са
"многопластови" и сътруд-
ничеството ще продължи,
"без да се забравят ограни-
ченията, налагащи се от
присъствието на системата
С-400".

Пентагонът беше дал на
Турция срок до 31 юли да
се откаже от руските
системи и беше казал, че
ако това не стане, Турция
ще бъде изключена от
програмата за производст-
во на самолетите по
технологията стелт F-35.
Турция участват в програ-
мата от нейното начало.
Турски компании доставят
сега 937 различни компо-
нента за този самолет, от
които 400 са произвеждани
единствено от тези компа-
нии. Очаква се в съответст-
вие с американското
решение тези компании да
не получават повече

договор за подизпълнители
и техният дял в производс-
твото на F-35 да бъде
поверен на фирми от други
страни.

Финансовите загуби за
Турция от изключването й
от програмата ще е около
9 млрд. долара, поясни
зам.-министърката на
отбраната на САЩ Елън
Лорд, отговаряща за
закупуването на военна
техника и тиловото обезпе-
чение. За да се премине
към замяна на доставката
на компонентите, които

сега са били произвеждани
в Турция, ще бъдат похар-
чени 500-600 млн. долара,
допълни тя.

Лорд потвърди, че е
започнал процес по отст-
раняване на Турция от
програмата за самолетите
F-35, и допълни, че всички
турски пилоти, обучаващи
се по нея, а също и инст-
рукторите, които сега се
намират в САЩ, са длъжни
да напуснат страната. Лорд
каза, че турското изважда-
не от програмата ще
приключи до март 2020 г. ç

Руският президент Владимир
Путин и президентът на

Беларус Александър Лукашенко
посетиха Коневския манастир

на о. Коневец, в западната
част на Ладожкото езеро

в Русия. Манастирът е
основан около 1393 г. от

Св. Арсений Коневски.
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Виктор
ЙОСИФОВ,
капитан на

националния
отбор по
волейбол

Изоставаме
от големите
сили заради
ограничения
избор на
играчи

Èìàìå ïîòåíöèàë
äà áèåì Áðàçèëèÿ

Виктор Йосифов даде ексклузивно
интервю за предаването "Код Спорт"
по ТВ+. Той е капитан на националния
ни отбор по волейбол и предпочита да
говори на игрището, но този път
направи компромис. Висок е 204 санти-
метра и е истински властелин на
блокадите. Бронзов медалист от Евро
2009 в Турция и четвърти на Олимпийс-
ките игри в Лондон през 2012 г. Карие-
рата му тръгва от варненския Черно
море, а вече десетилетие играе успешно
в шампионатите на Италия, Германия
и Русия. Йосифов е един от козовете на
селекционера Силвано Пранди за предс-
тоящата олимпийска квалификация във
Варна през август.

 - Здравей, Викторе! Успя ли да си
починеш?

 - Нямаме много време за почивка.
Все пак ни предстои олимпийска квали-
фикация, но се радвам на свободното
време.

 - Сега към въпроса, който вълнува
всички фенове на волейбола в Бълга-
рия - ще успеем ли да спечелим квали-
фикацията във Варна, която да ни
класира за Олимпийските игри догоди-
на?

 - Всички силно се надяваме. Това
беше причината лично аз и някои от
моите по-опитни колеги да сме още
едно лято с националния отбор, да
помогнем на тима и да се опитаме да
се класираме. Имахме късмета да бъдем
на олимпиада, а за един спортист със
сигурност това е най-големият форум.
Ако имаме и малко късмет, се надявам
да успеем да се преборим.

 - Смяташ ли, че отборът разполага
с потенциал да се справи с един от
най-силните състави на планетата -
Бразилия?

 - Тимът ни има потенциал. Нацио-
налният ни отбор по волейбол винаги е
бил сред водещите състави, въпреки по-
слабите резултати в последните няколко
години. Но България има талантливи
волейболисти, за радост все още има
играчи на високо равнище. Надявам се
с работата, която ни предстои до квали-
фикацията, да вдигнем нивото на
отбора и да изглеждаме добре. В една
среща всичко може да се случи - отбо-
рът може да направи силен мач и да
победи всеки.

 - Другите два съперника са Египет
и Пуерто Рико - лесни ли са за преодо-
ляване?

 - Няма лесни съперници в съвре-
менния волейбол. Последните мачове в
Лигата на нациите показаха, че дори
срещу отбори, които преди години не
сме броили за сериозни противници,
трябва да си максимално концентриран
и да играеш силно срещу всеки. Няма
леки мачове и не може да излезеш ей
така, да се разхождаш на игрището и да
победиш, защото всички отбори се
развиват, имат амбиции и играят добър
волейбол. Би трябвало да нямаме
проблеми срещу тези състави.

 - Какъв е коментарът ти за предс-
тавянето на тима в Лигата на нации-
те? Някак си не е сериозно отборът ни
да се бори за запазване на мястото си
сред елита…

 - Съгласен съм, че не би трябвало
България, която има история във
волейбола, да тръгва с тази нагласа.
Но се опитвам да бъда реалист и да

гледам реално на нещата. Нека не
изпълваме хората с напразни очаква-
ния, защото реалността в последните
години в българския волейбол е малко
по-различна, специално нивото на
националния отбор. Въпреки че в един
мач можем да победим всеки, дори и
най-силните състави, като цяло в един
турнир трудно можем да държим високо
ниво. Освен това сме прекалено зави-
сими от контузии, от липса на опреде-
лени играчи. Реално погледнато, няма-
ме голям брой състезатели на високо
ниво и когато един основен играч по
една или друга причина не е в състава,
все още младите момчета не са готови
да влязат и да го заместят по най-
добрия начин. При положение че сме от
отборите, които трябва да се борят за
мястото си в Лигата на нациите и
виждайки играта на тима от последните
години, въпреки че не е амбициозно, но
мисля, че е реално да тръгваме с тази
цел в главите. Най-важното бе отборът
да запази мястото си в Лигата на
нациите.

- Какво трябва да се подобри в
играта на тима, за да може да зарадва-
те хилядите фенове във Варна след по-
малко от месец?

- Много неща трябва да се променят.
Като цяло отборът трябва да се напасне
към системата, която Силвано Пранди
иска. Всеки треньор си има неговите
виждания - различни системи на игра.
Най-вече взаимодействието между
отделните елементи - между блок, защи-
та, сервис. Всеки един от играчите все
още сме далеч от оптималната си
форма. Квалификацията предстои и съм
убеден, че нивото ще бъде по-високо от
видяното в последните мачове.

 - В какво изоставаме от водещите
отбори във волейбола?

 - Изоставаме в това, че сме ограни-
чени откъм избор на състезатели.
Нямаме дълга скамейка. Дори на много
хора да не им харесва - мечтите са
едно, реалностите са друго. Всички
искаме да побеждаваме, да сме сред
най-добрите. Спомням си един период
преди години, в който четири-пет пъти
ставахме четвърти и ни питаха: "Не ви
ли писна да сте четвърти?" Сега, някол-

ко години по-късно, търсим това време.
За съжаление, сега едно четвърто място
може би се равнява на олимпийски
медал.

 - Изненадан ли остана от решение-
то на селекционера Силвано Пранди да
извади от състава братя Братоеви,
Ники Николов, Николай Учиков и
Владислав Иванов?

 - В интерес на истината останах
изненадан. След това имахме разговори
с треньора и той ни обясни причините
за решението си. Те бяха изцяло спорт-
но-технически. От моята позиция
треньорът има правото да решава и да
остави хората, които смята, че ще му
бъдат най-полезни. Естествено, това са
играчи, които в годините са дали много
на българския волейбол. Хора с харак-
тери, които могат да бъдат полезни в
един-два мача, които трябва да спече-
лиш. Могат да дадат един допълнителен
стимул и да поведат отбора в някой
труден момент.

 - На теб ще ти липсват ли?
 - Ще ми липсват, не мога да излъ-

жа. Все пак с тези хора в последните
десет години сме прекарвали летата си
заедно и малко или много сме постиг-
нали някакви успехи. Това са хора, на
които може да се разчита вътре в
игрището.

 - Правилно ли е решението на
федерацията да не се пускат в чужбина
играчи, които не са навършили 21
години? Какво се цели с тази забрана?
Нека припомним, че ти подписа първи
чуждестранен договор с Рома Волей,
когато беше на 24.

 - Обяснявам си целта на това
решение единствено с това младите
играчи, оставайки в България, да им се
обръща по-голямо внимание и да се
развиват, да имат поле за изява в
България и да се вдигне нивото на
нашия шампионат. Лично за мен това
не е лоша идея. Има го и другият
момент, в който един играч на 20
години отива в чужбина, а там малко
или много вече търсят готови състеза-
тели. Когато отидеш, трябва да играеш.
На момчета по на 20 години едва ли
ще им се обръща такова внимание,
колкото у нас. Затова е спорно дали е
по-добре да излизат в чужбина на 20 и
само да тренират и да стоят резерви,
дори и в някой от добрите отбори. Аз
лично смятам, че млади състезатели до
22-23 години е добре да играят в бъл-
гарското първенство.

 - Продължаваме разговора с време-
то, когато стартира твоята кариера в
родния Омуртаг. Защо избра волейбола,
кой те запали по този спорт? На колко
години влезе за първи път в залата?

 - Имам по-голяма сестра, която
учеше в същото училище в Омуртаг. Тя
играеше в девическия отбор по волей-
бол на града. Покрай нея се случваше
да ходя на техни тренировки. След това
през ваканциите с нея винаги сме
играли с топка на двора при баба и
дядо ми на село. В пети клас смених
училището и една моя учителка по
физкултура ми каза: "Защо не дойдеш да
пробваш? Тренираме два пъти в седми-
цата." Тогава беше просто изразходване
на енергията и забавление, но в пос-
ледствие се получиха нещата.

На стр. 21

20
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Първата
повиквателна
за националния
отбор получих
преди десетина
години от
Силвано Пранди,
отначало не
повярвах,
защото в
състава играеха
много звезди

 - Кои са най-ярките ти спомени от
годините, прекарани в отборите на
Шумен и на Черно море (Варна)?

 - Имам много хубави спомени. В
съзнателния ми живот и в последствие
като почнах да тренирам волейбол,
винаги съм знаел, че искам да се
занимавам с това. Беше много странно
как някакво си момче от Омуртаг ще
играе волейбол, но ми се получиха
нещата. Може би имах и късмета да
попадна в точния момент на точните
места. Минах през Шумен, където
реално започнах да играя мъжки волей-
бол в "Б" група. След две години отидох
във Варна. Имам само хубави спомени
или по-скоро гледам да пазя единствено
тези моменти.

 - В онези години имаше ли идол
сред българските волейболисти?

 - Тогава в националния отбор
играеха Любо Ганев, Димо Тонев,
Пламен Константинов, Ивайло Гаври-
лов. Спомням си, че съм гледал тези
мачове и наистина съм си мечтал
някой ден и аз да бъда там. Мечтата
стана реалност, въпреки че изглеждаше
много нереалистично тогава.

 - Спомняш ли си как реагира,
когато получи първата си повиквателна
за националния отбор? Остана ли
изненадан от решението на тогавашния
селекционер, който и сега е начело на
отбора - Силвано Пранди?

 - Първо получих повиквателна за
"Б" националния отбор. Спомням си, че
тогава тимът играеше в Световната
лига, а ние - втората група от играчите
се готвихме на лагер във Варна. В края
на Световната лига ми се обади Евгени
Генчев, който тогава беше мениджър на
националния отбор, а преди това ми
беше треньор във Варна. Предстоеше
световна квалификация и ми каза, че
Силвано Пранди ще ме вземе в първия
отбор. Естествено, не повярвах, но
останах приятно изненадан и разбира
се, много притеснен. Все пак да ме
извикат в първия отбор, знаейки какви
хора имаше тогава… Имаше голямо
притеснение и респект към тях от моя
страна.

 - Коя е най-успешната година за
теб в досегашната ти кариера?

 - В националния тим беше 2009 г.
на Европейското - лично за мен, а и за
целия отбор. 2012 г. на Олимпиадата,
също 2015 г. и Европейското в София.
Мисля, че това бяха най-силните ми
години в националния тим.

 - На Олимпийските игри в Лондон
станахте четвърти, въпреки че никой
не очакваше подобно представяне.
Имам предвид скандалите преди учас-
тието на най-големия спортен форум.
Какво е твоето обяснение за този успех
и какво не ни достигна да се качим на
почетната стълбичка?

- Мисля, че всичко, което се случи
около отбора преди олимпиадата, свали
до голяма степен напрежението от
момчетата и очакванията, които винаги
е имало към отбора. В един момент
самите ние отвътре не усетихме, че
някой отвън ни обременява с очаква-
ния, задължителни класирания и резул-
тати. Сякаш се успокоихме по някакъв
начин. Всичко стана естествено. Просто
изживяхме момента. Пожелавам на
всеки спортист да изпита изживяването
в олимпийското село с всички тези най-
добри спортисти от цял свят. Изключи-
телно много се забавлявахме и бяхме
сплотени като отбор. Радвахме се на
момента и нещата се получиха без
напрежение.

 - Как гледаш на конкуренцията?
През годините с кого трябваше да се
пребориш, за да станеш титуляр в
националния отбор?

 - Преди да ме извикат в национал-

ния отбор на моя пост играеха Краси
Гайдарски, Теодор Богданов, в същата
година се отказа Евгени Иванов. Реал-
но, откакто влязох в тима, не мога да
кажа, че е трябвало да се боря конкрет-
но с някого. През годините треньорите
са залагали на мен. Явно съм им
показал, че може да се разчита на мен.

 - Играл си в Италия, Германия,
Русия - каква е разликата в шампиона-
тите на тези три държави?

 - Със сигурност като ниво и в
момента италианското първенство е
най-силното от тези три. Чисто органи-
зационно се откроява и е на топ ниво
на тази гледна точка. По една и съща
система се работи от шампиона до
последния състав, който се бори да не
изпадне. И тактически, и технически
треньорите са изключително добре
подготвени. Като цяло всички отбори
играят добре и няма леки мачове. Дори
шампионът на Италия не може да си
позволи да излезе с резервите срещу
някой от отборите от долната половина
на таблицата. Това всъщност го прави
най-силното първенство.

 - Съдейки от кариерата ти, може
би най-добре се чувстваш в Италия -
така ли е? Кое толкова много ти
допада на Апенините?

 - Да, това е моето място. Стилът на
волейбола отговаря на моите характе-
ристики като играч. В Русия доста
залагат на силовия волейбол, на физи-
ческия волейбол. Опитах да играя една
година там. Имах нещастието да се
контузя след операция. Но определено
не е моят стил на игра и не е моето
място. Имах късмета и щастието да
попадна в Италия и през годините да
играя успешно там.

 - Имал ли си разочарования във
волейбола?

 - Разочарования има най-вече след
някой мач, в който си бил близо до
медал, осъзнавайки че не всеки ден се
случва да играеш в малкия финал на
олимпийски игри. Разочарованията са
от такова естество, когато усетиш, че
пак си бил много близо, но отново не
си успял, а и не е много сигурно, че
пак ще имаш тази възможност.

 - Какво е да си капитан на нацио-
налния отбор на България?

 - Преди всичко отговорност. Не
намирам някаква особена разлика в

това, че съм капитан в сравнение,
когато бях обикновен състезател. Прос-
то това е националният отбор на Бъл-
гария по волейбол, който за радост все
още е един от малкото спортове у нас,
който се класира за европейски и
световни първенства. Все още хората
имат интерес и го следят под лупа. Има
отговорност от самия етикет - капитан
на националния отбор.

 - Когато стана капитан, почувства
ли някакво разделение от съотборници-
те ти?

 - Честно казано, не. Станах капитан
през 2016 г. и тогава отборът участваше
само в Световната лига. Голяма част от
опитните състезатели ги нямаше и
общо взето тимът беше само с млади
момчета. Те нямаха особени претенции
и проблеми с това, че аз ще бъда
капитан.

 - Какъв съвет би дал на по-младите
волейболисти?

 - По-младите волейболисти трябва
сериозно да се замислят дали наистина
искат да се занимават с волейбол и
докъде искат да стигнат. Ако желаят
просто да си убиват времето и да каз-
ват, че са волейболисти, когато облекат
националната фланелка и с това да се
чувстват окей и щастливи и че са
постигнали всичко… Или реално да си
преосмислят приоритетите, защото
виждам в младите, че нямат много
голямо желание да бъдат в национал-
ния отбор, да играят волейбол или поне
не го усещам по същия начин, както
когато бях на тяхно място.

- Как разбираш един волейболист да
бъде успешен в своята кариера?

 - Най-вероятно всеки разбира
успеха по различен начин. За мен
направеното и това, което съм в момен-
та, е успех. Казвайки откъде тръгнах и
как се развиха нещата за мен, това е
успех. Много добре знам какво мога и
какви са ми възможностите. Не се
мисля за нещо повече от това, което
съм. Давам си много ясна и точна
преценка за възможностите и за това,
което направих. За мен това е успех.

 - Кой е най-близкият ти приятел от
волейбола?

 - Имам няколко близки приятели,
но не съм от хората с много приятели.
Има няколко човека, които в годините
ми останаха най-близки. Теодор Салпа-
ров и Тодор Скримов общо взето са ми
най-близките хора в отбора. Отделно
имам приятели, които не са в тима, но
с които сме играли заедно през години-
те - Миро Градинаров, Дани Милушев.
Това са ми най-близките приятели,
които може би ще ми останат и за след
волейбола.

 - Има ли нещо такова, че малко
страниш от камерите? Рядко даваш
интервюта - коя е причината?

 - Има нещо такова. Ти успя да
пробиеш тази стена и да ме докараш
пред камерата. Не обичам, защото
нямам потребност да се показвам пред
камери, да давам интервюта и постоян-
но хората да четат за мен. Мисля, че не
трябва да натоварвам хората с присъст-
вието ми. Моята работа е да играя
волейбол, да тренирам и да си върша
работата на игрището. След всеки мач
да заставам пред камерата и да говоря
едни и същи приказки…

 - Коя е най-голямата ти радост в
живота?

 - Най-голямата ми радост естестве-
но са съпругата ми и синът ми, който
дойде на бял свят преди два месеца.

 - Остава ли те да почиваш?
 - Съчетавам, успявам да поспя

няколко часа. Това наистина са страхот-
ни моменти. Това е най-голямото
щастие за мен. Изключително съм
щастлив, че имам възможността да го
изпитам и се радвам на всеки един
момент с него.

От стр. 20

През август миналата година Виктор Йосифов намери пролука от
тренировките с националния отбор и се ожени за Виолина. Двамата
бяха заедно близо девет години, но вече официално сключиха брак
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07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“
08.00 „България се събужда“ с водещ Стоил

Рошкев    /избрано/
10.00 ТВ пазар
10.15 „Хливудски знаменитости“: Том Круз   (п)
10.40 „Безценната перла“, сериал, 56 еп.
11.30 „Студио Икономика“ с водещ Нора

Стоичкова  (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време“
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ с  Елена Пенчукова

/избрано/
14.50 „Местно време“
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – анимационен филм
15.25 „Безценната перла“, сериал, 57 еп.
16.15 „Черен въглен, тънък лед“ (2014г.),

Китай/Хонконг, режисьор Дяо Инян, в
ролите Лун Мей Гуей, Фан Ляо и др.
Разследвайки убийство, детектив Джан
е сериозно ранен и принуден да се
пенсионира. Пет години по-късно, той
все още е амбициран да разплете
сличая…  (п)

18.00 „Холивудски знаменитости“: Ума Търман
18.20 „В обектива“ с водещ Валерия Касиян
19.20 „Местно време“
19.30 Новини – централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „Възмездие“ (2015г.),

Испания, режисьор Дани де ла Торе, в
ролите

Луис Тосар, Белен Родригес, Фернандо Кайо,
Хавиер Гутиерес и др. Карлос е семеен
мъж и безскрупулен банкер. Един ден,
прибирайки децата от училище, мобил-
ният му телефон звъни. Непознат иска
половин милион евро като го уведомя-
ва, че под седалките на колата има
бомба…

21.40 „Забравеният войвода“ – документа-
лен филм

23.00 „Местно време“
23.10 Новини   (п)
23.30 „България се събужда“ с водещ Стоил

Рошкев (п)
02.00 „Лява политика“ с водещ Александър

Симов   (п)
03.00 „Студио Икономика“ с водещ Нора

Стоичкова   (п)
04.00 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев  (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ с  Елена Пенчукова (п)
06.30 „В обектива“ с водещ Валерия Касиян  (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Още от деня /п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 2 тв филм /2

епизод/п/
07.00 Сутрешен блок информационно преда-

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

08.30 По света и у нас
08.45 История.bg Йоан Владислав/п/
09.45 100% будни /най-доброто/ предаване

за здравословен и съвременен начин
на живот с водещи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев/п/

10.45 Капри тв филм /24 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Завръщане от Рим тв филм /5, послед-

на серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
15.00 Предаване за хора с увреден слух
15.15 Сафарито на Скаут тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /25 епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Търсачи на реликви 2 тв филм /3

епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас

20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев седмично

обзорно политическо предаване с во-
дещ Бойко Василев

22.00 Госпожо Държавен секретар 2 тв филм
/8 епизод/(14)

23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на Омар Хаким Международен

джаз фестивал - Банско 2018
00.30 В охранителния бизнес игрален филм /

САЩ, 2013 г./ в ролите: Итън Ембри,
Майкъл Гладис, Клия Дювал, Адам
Аркин и др. (12)

02.05 100% будни /най-доброто/ предаване
за здравословен и съвременен начин
на живот с водещи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев/п/

03.05 Госпожо Държавен секретар 2 тв филм
/8 епизод/п/(14)

03.55 Днес и утре
04.20 Още от деня коментарно предаване/п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - анима-

ция, сериал, еп.14
06.30 "Богатствата на България" - докумен-

тална поредица
07.00 "Тази сутрин" - информационно преда-

ване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Десис-

лава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

еп.53
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с.6, еп.3
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал, с.4

еп.7
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.52
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп.47
21.30 "Игрите на звездите" - гейм шоу с

водещ Катерина Евро, еп.8
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу с

водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6, еп.4
01.10 "Вечно твоя" - сериал, еп.235, 236
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.50 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.4
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал,
еп.5 - 8

08.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.10
09.00 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.4
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.3 еп.17
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2 еп.13
12.00 "Коли на мечтите" - автомобилна поре-

дица, еп.6
12.30 "Извънредно решение" - екшън, трилър

(САЩ, 1996), режисьор Стюарт Беърд,
в ролите: Стивън Сегал, Кърт Ръсел,
Джон Легуизамо, Хали Бери, Джо Мор-
тън, Оливър Плат и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.11
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.5
17.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.17
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2 еп.14
19.00 Часът на супергероите (премиера): "Ле-

гендите на утрешния ден" - сериал, с.3
еп.18

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" - сериал,
с.5 еп.13

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Умирай трудно 2" -

екшън, трилър (САЩ, 1990), режисьор
Рени Харлин, в ролите: Брус Уилис,
Бони Бедилиа, Уилям Атъртън и др.

00.15 "Стоте" - сериал, с.5 еп.13
01.15 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.3 еп.18
02.15 "Монк" - сериал, с.8 еп.11
03.15 "Готъм" - сериал, с.3 еп.17
04.15 "Бягство от затвора" - сериал, с.2 еп.14

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия взрив" - сериал, с.4
еп.12, 13

07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу

(2016)
10.00 "Откраднатата принцеса" - анимация,

приключенски, комедия (Украйна, 2018),
режисьор Олег Маламуж

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Дивата Нина" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019), еп.1, 2
18.00 "Приятели" - сериал, с.9 еп.18, 19
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с.4

еп.10
20.00 Премиера: "Новите съседи" - сериал,

с.11 еп.5
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.8

еп.3, 4
23.00 "Кухня" - сериал, с.6 еп.5, 6
00.00 Откраднатата принцеса" /п./ - анима-

ция, приключенски (Украйна, 2018)
02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /п./ - сериал, с.3
еп.22

08.00 "Любов и милосърдие" - биографичен,
драма, музикален (САЩ, 2014), в роли-
те: Пол Дейно, Пол Джиамати и др.

10.45 "Революция Z" - сериал, еп.1, 2
12.45 Телепазар
13.00 "Легендата за Херкулес" - фентъзи,

екшън, приключенски (САЩ, 2014), в
ролите: Келън Лъц, Геа Вайс, Скот
Адкинс, Роксан Маккий

15.00 "Отмъщението на сестрите" - трилър (тв
филм, Канада, 2013), в ролите: Брук
Бърнс, Тим Розон и др.

16.45 "Коледата на Денис Белята" - фентъзи,
комедия, семеен (Канада, САЩ, 2007),
в ролите: Максуел Котън и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Елизабет: Златният век" - биографи-

чен, драма, исторически (Великобри-
тания, Франция, Германия, САЩ, 2007),
в ролите: Джорди Мойя, Кейт Бланшет

21.00 "Битка Лос Анджелис: Световна инва-
зия" - фантастика, екшън (САЩ, 2011),
в ролите: Ерън Екхарт, Мишел Родри-
гес, Рамон Родригес, Уил Ротаар и др.

23.30 "Бушуик" - екшън, военен (САЩ, 2017),
в ролите: Дейв Батиста и др. [14+]

01.30 "Бродуейска терапия" - комедия (САЩ,
2011), в ролите: Имъджен Путс, Оуен
Уилсън, Дженифър Анистън, Рис Ифънс,
Сибил Шепърд, Уил Форт и др.

03.30 "Рога" - фентъзи, криминален (САЩ,
2013), в ролите: Даниел Радклиф, Джу-
но Темпъл, Макс Мингела, Хедър Греъм,
Дейвид Морс и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 2 /п/
06.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

23 /п/
07.00 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично преда-

ване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
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" - предаване на

NOVA, нов сезон
21.00 "Хавай 5-0" (премиера) - сериал, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - сериен филм, се-

зон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,

сезон 23
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,

сезон 5
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Кибер атаки"
- сериал, сезон 2 /п/

07.00 "След толкова години" - романтична
драма с уч. на Симон Томала, Свен
Мартинек и др.

08.50 "Да се превърнеш в мачо" - романтична
комедия с уч. на Кристиан Улман,
Айлин Тезел, Дар Салим, Аксел Щайн,
Петер Прагер и др.

11.00 "От местопрестъплението: Кибер атаки"
- сериал, сезон 2

12.00 "Среднощен маскарад" - романтична
драма с уч. на уч. на Отъм Рийзър,
Кристофър Ръсел, Хелън Колиандър,
Ричард Бърги и др.

14.30 "Венчален шок" - романтична комедия
с уч. на Джон Ларокет, Карън Валън-
тайн, Френч Стюарт, Марина Блек,
Кели Овъртън, Джейми Рей Нюман,
Себастиан Тилинджър и др.

16.30 "Правилата на играта" - трилър с уч. на
Ръсел Кроу, Бен Афлек, Рейчъл МакА-
дамс, Робин Райт, Джейсън Бейтман и
др. /п/

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

сериал
21.00 "Белият зъб" - приключенски филм с уч.

на Итън Хоук, Клаус Мария Брандауер,
Сиймур Касел и др.

23.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал/п/

00.15 "Бъгси" - биографична драма с уч. на
Уорън Бийти, Анет Бенинг, Харви Кай-
тел, Бен Кингсли, Елиът Гулд, Джо
Мантеня и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 19 юли ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППодобрение на времето ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 135

ВОДОРАВНО: Гадатели. Абака. Боливарит. Мал (Луи).
"Тараре". Аналема. Танаро. Аманет. Соге (Анри). Ири-
гатори. Датан. Тари. АН. Бобина. Акано. Река. Акин.
Ле (Франсиз). "Да". "Алено". Икили. Ни. Ивана. Овод.
"Дамите на пазара". Епилатор. Рат. Канаки. Илане.
КАТАНА. Ирасек (Алоис). Купе. Ананас. Па. Леви (Жул).
"Ивет". Лов. Тас. Насар (Фуад). "Тала". Тенорит. Темел.
Манекен. Канети (Елиас).
ОТВЕСНО: "Баба Тодорана". "Акулата". Дора Габе. "Име
на песен". Каланетика. Ипатев (Владимир). "Не". Ти-
ра. "Аналитика". Инок. "Северина". "Евелина". Аре. Ла.
Ор. "Анана". Анисин (Вячеслав). Кира. Итаконати. Ават.
Инагаки (Хироши). Аполинер (Гийом). Катамарани. Ара-
рат. ТА. Латин. Коз. Нас (Ингеборг). Тен. Камено. Оли-
варес. Ламе. Камера. Елора. Еполет. САЛАТИНА.
"Идат". Кавали (Франческо).

Днес подобрението на време-
то ще продължи и ще влезе в
нормата за характерните темпе-
ратури за юли..

Краткотрайни валежи са ве-
роятни само  в планините, а
дневните температури ще продъл-
жат да се повишават и ще бъдат от 26 до 32 градуса.

Днес според прогнозите времето ще запази характера
си - топло и слънчево за юли. Температурите ще са в
диапазона от 27 до 33 градуса.На места  в низините
стойностите ще достигнат до 34 градуса.

През почивните дни ще бъде слънчево, в низините -
горещо. Температурите ще бъдат от 30 до 35 градуса, в
неделя на места в низините - и по-високи.

bTV Cinema, "Битка Лос Анджелис: Световна инвазия" -
фантастика, екшън (САЩ, 2011), в ролите: Ерън Екхарт,

Мишел Родригес, Рамон Родригес и др., 23.15 ч.
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Отборът на Лудогорец
допусна второ поражение
от унгарския Ференцварош
в първия квалификационен
кръг на Шампионската
лига и отпадна от най-
елитната клубна надпрева-
ра в Европа. В реванша
тимът на Стойчо Стоев
загуби с 2:3 и така с общ
резултат 3:5 напусна
турнира. Точни за Ференц-
варош на стадиона в
Разград бяха Игор Харатин
(17), Михал Шкварка (21) и
Токмак Нгуен (48), докато
за Лудогорец вкара Георги
Терзиев (24), а Марсел
Хейщер (69) си отбеляза
автогол. В антигерои за
домакините се превърнаха
Якуб Швиерчок, който в
28-ата минута наивно
пропусна дузпа, залагайки
на изпълнение тип "Панен-
ка", и Козмин Моци, който
осем минути преди края
си изкара директен червен
картон.

Полският национал Якуб
Швиерчок се извини за
пропуснатата дузпа в
реванша срещу Ференцва-
рош. Нападателят не успя
да се разпише от бялата
точка и да изравни за 2:2,
а на почивката бе заменен
от румънския голмайстор
Клаудиу Кешеру. "Не искам

Ëóäîãîðåö îòïàäíà áåçñëàâíî
îò Øàìïèîíñêàòà ëèãà
Загубата е на моята сметка, заяви
Якуб Швиерчок, който пропусна дузпа

Вратарят на Ференцварош Дибус успя да отрази дузпата, изпълнена от
полския национал Якуб Швиерчок (с номер 10)

Àòàíàñ Ñêàòîâ ïîêîðè
äåâåòè îñåìõèëÿäíèê
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Íàêðàòêî
Кирил Десподов се
отчете с два гола
при победата на Каляри в
контролата срещу Виченца.
Родният национал започна
титуляр за "черно-сините", като
отбеляза второто и третото
попадение за тима си, който
спечели с 5:0. В 34-тата минута
Десподов обра овациите на
публиката, след като отбеляза
гол с пета.

Отборът на Слован
(Братислава) отпадна
злощастно
от Шампионската лига след
изпълнение на дузпи. Първенецът
на Словакия нямаше никакъв
късмет в двата си сблъсъка с
черногорския Сутиеска, като
направи две равенства с по 1:1.
Куриозното е, че и в двата
случая Слован повеждаше в
резултата, но допускаше гол в
добавеното време. Така се
стигна до дузпи, където играчите
на Сутиеска показаха по-здрави
нерви и спечелиха с 3:2 точни
удара, а един от грешниците за
отбора от Братислава бе
българинът Васил Божиков,
който не успя да се разпише от
бялата точка.

Даниел Иванов-Аоияма
постигна шеста победа
на големия летен турнир в
Нагоя. В схватка от 12-ия кръг
българинът се наложи над
"комусуби" Рюден.

Хиляди изгледаха
на живо тренировка
на Реал (Мадрид)
 на стадион "Сапуто" в Монре-
ал. Феновете заеха места по
трибуните, за да видят футбо-
листи на кралския клуб,
предвождани от легендата
Зинедин Зидан. Първата
контрола на мадридчани е днес
в Хюстън срещу Байерн
(Мюнхен).

да говоря нищо за мача.
Искам само да се извиня
на хората, на треньорите,
на играчите. Тази загуба е
на моята сметка. Мислех,
че решението ми за дузпа-
та бе добро, защото в мач
като този вратарят няма
как да остане в средата
на вратата", призна Шви-
ерчок грешката си от
бялата точка.

"За мен ситуацията е
такава. Аз винаги давам
100% от себе си както на
тренировка, така и в
мачовете. Сега обаче
трябва да дам повече от
това, защото може би в
момента тимът не ми
вярва. Ще направя всичко
възможно каквото мога, за
да си върна тяхното дове-
рие", добави нападателят.

Треньорът на Лудогорец
Стойчо Стоев остана
изключително разочарован
след загубата на "орлите"
с 2:3 от Ференцварош и
отпадането от Шампионс-
ката лига. "Имаше ключови
моменти, които се отрази-
ха на резултата. Първият
гол - статично положение,
вторият избита топка и
най-вече изпуснатата
дузпа. 2:2 ти дава увере-
ност, че може да се про-
менят нещата. Ранният

трети гол също ни попари.
Опитваха се момчетата, не
мога да ги виня за това.
Добра успеваемост за
Ференцварош, а при нас
не се получи. Виждаше се,
че с изпуснатата дузпа на
Якуб му падна самочувст-
вието и беше ясно, че
няма да се получи. Затова
го смених на почивката",
каза Стоев.

Наставникът коментира
и ситуацията при смяната
на Марселиньо, който се
усмихваше иронично,
докато се прибираше към
скамейката. "Моят разго-
вор с него беше, че ще
играе, докогато е полезен.
Всеки футболист може би
си мисли, че е полезен на
терена, но все пак треньо-
рът решава. Ще е трудно

сглобяването на защитната
формация за мача с
Берое, но ще мислим. Ние
не можем да си позволим
да наведем глави, предсто-
ят и други двубои", комен-
тира още Стоев.

Лудогорец ще продъл-
жи участието си във
втория по сила турнир
Лига Европа. Там разград-
чани ще имат за съпер-
ник във втория квалифи-
кационен кръг Валур
(Рейкявик). Исландският
първенец бе елиминиран
в Шампионската лига от
словенския Марибор след
две поражения - 0:3 у
дома и 0:2 като гост.
Първата среща между
двата тима е на 25 юли в
Рейкявик, а реваншът е
на 1 август в Разград. ç

Българският алпинистът
Атанас Скатов се изкачи на
13-ия по височина връх на
планетата - Гашербрум 2, на-
речен още от Томас Монтго-
мъри К4, е с височина от 8035
метра. Намира се в плани-
ната Каракорум на граница-
та между Пакистан и Китай.
Той е третият най-висок връх
от масива Гашербрум. Така
сезон 2019 се превръща в
най-силния за Скатов, след
като той има изкачени три
осемхилядника в рамките на
последните два месеца.

На 15 май българинът ус-
пя да изкатери Канчендзьон-
га, трети по височина връх
на планетата от 8586 метра.
На 12 юли той стъпи и на
Гашербрум 1 (8080 метра) и
само след 2 дни почивка на
базов лагер (5050 метра) се
отправи към деветия в ко-
лекцията си осемхилядници
- Гашербрум 2. С това си пос-
тижение той се превръща в
първия българин, успял да се
изкачи върховете Гашербрум
1 и 2 в един сезон, и то за
рекордното време от 6 дни.

"През цялото време духа-

ше вятър, но малко преди
върха небето се изчисти и
ни посрещна много хубаво
слънце горе. Откриха се не-
вероятни гледки и направих-
ме много хубави снимки.
Продължаваме надолу, като
целта е да стигнем до лагер
1 и да нощуваме там. Нямам
търпение да се прибера у до-
ма вече и да си почина", спо-
дели Скатов по сателитния
си телефон вчера.

Преодоляването на този
връх е част от проекта за
изкачване на 14-те осемхи-
лядника на планетата без
консумация на храна от жи-
вотински произход, който
Атанас Скатов започна през
2015 година. За 5 години от-
тогава това е деветият му ус-
пешен връх, който той доба-
ви към вече изкачените - Ма-
наслу (2015), Аннапурна, Ма-
калу (2016), Лхотце, Еверест
(2017), Чо Ойо (2018), Кан-
чендзьонга и Гашербрум 1
(2019). До завършването на
проекта остава да се изка-
чат още върховете Нанга
Парбат, Броуд Пик, Шиша
Пангма, К2 и Дхаулагири. ç

Националният отбор на България по хандбал за девойки до 19 години на практика се класира за
полуфиналите на европейското първенство във Варна. Воденият от Веселина Златева тим направи
драматично равенство срещу състава на Гърция - 26:26 (11:11), в третия си мач от Група "А" на

турнира, игран в зала "Конгресна" на Двореца на културата и спорта


