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Турският външен министър Мевлют Ча-
вушоглу обяви, че отношенията на Тур-
ция с Европейския съюз започват да се
нормализират на фона на напрежение-
то със САЩ, предаде ТАСС, като се по-
зова на Анадолската агенция.

"В близките дни ще има среща с пър-

×àâóøîãëó: Ñúñ ÑÀÙ
ùå ïðåãîâàðÿìå, íî

ñàìî êàòî ðàâíè

вия зам.-председател на ЕК Франс Ти-
мерманс. Смятаме да засилим контак-
тите по визовата либерализация", каза
Чавушоглу.

Той подчерта, че Анкара е готова да
преговаря с Вашингтон, но само "в ка-
чеството на равноправни партньори". ç
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ри деца пострадаха тежко в Петрич,
след като бяха пометени от кола. Две
от тях са с опасност за живота, ед-
ното е с откъснат крак. Водачът на
колата е 18-годишен с книжка от
месец, карал е с превишена скорост
на мокро платно, при това с рискови

маневри. Това е поредната трагедия в безконеч-
ната война по пътищата. И поредният случай, в
който млад шофьор без житейски и професиона-
лен опит, се качва на мощна кола, без да осъз-
нае рисковете с мисълта: това на мен не може
да ми се случи. И ако много от другите младоци,
които правят фатални бели на пътя, са деца на
заможни родители със завишено чувство за без-
наказаност, то виновникът за катастрофата в Пет-
рич е син на полицай, тоест той по дефиниция
трябва да е възпитан да спазва закона. А възпи-
танието е именно това, което е най-важното - не
само на пътя, а във всяка сфера на живота.
Възпитание в християнските ценности на смире-
ние и морал, възпитание в социалните ценности
на грижа за обществото и за другите. Възпитание
в ценностите на държавността - спазване на за-
кона, уважение към авторитети и институции. В
последните 29 години тенденциозно именно всички
тези ценности бяха девалвирани. Възпитанието
изчезна от училището, семейството бе ударено
от бедността и страха за утрешния ден, от мо-
ралния упадък, от всевъзможните джендърски за-
рази, които деморализират младите хора. Разби-
ра се, проблем е либералното законодателство и
още по-либералното правораздаване, които вну-
шават на мнозина, че с пари и връзки за теб
наказание няма. Лошото е, че докато придобием
решимост да изметем неолибералните идеи и прак-
тики и да си подредим къщичката, ще бъдат по-
чернени още мнозина, както стана в Петрич през
миналата нощ.

Теофан ГЕРМАНОВ

Äîêîãà ùå óáèâàòå?!

Ò

ъпреки слабите добиви при пшеницата и
високите разходи, свързани с презасява-
нето заради проливните дъждове през про-
летта, за българските фермери 2018-а ще
бъде доста по-доходоносна като година от
миналата. Анкета на специализирания аг-
росайт Синор.БГ сред стопаните показва,
че с поскъпването на пшеницата немалка
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Áèâø êëóá íà
Áåðáî õàðåñà
Èâåëèí Ïîïîâ
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В Сочи руският
президент Владимир
Путин се срещна с
члена на Политбюро на
ЦК На ККП Ян Дзиечъ.
По време на срещата
Путин заяви, че Русия
е готова да развива
всестранното стратеги-
ческо партньорство
между двете държави",
заяви Путин. Според
Ян Дзиечъ тези връзки
са пример за създава-
нето на нов тип
международни отноше-
ния, базирани на
взаимното уважение,
справедливостта,
сътрудничеството и
взаимната изгода. ç

Ивелин Попов може да
тръгне по стъпките на
Димитър Бербатов и да
стане футболист на
гръцкия ПАОК. Напада-
телят на Спартак
(Москва) е впечатлил
гърците след елимина-
циите на Шампионска-
та лига. "Имам договор
със Спартак за още
един сезон и ако
получа добро предло-
жение, ще го обмисля.
Знам, че от София до
Солун са 4 часа, а
помня и че Димитър
Бербатов игра в
ПАОК", коментира
Попето. ç

380 ëåâà
Äîáðàòà ðåêîëòà îò
öàðåâèöà è ñëúí÷îãëåä
äèãà äîõîäèòå íà
ôåðìåðèòå òîâà ëÿòî

част от земеделците успяха да реализират
зърното си веднага след жътвата, за да ос-
вободят складовете си за пролетните култу-
ри. В различните региони продажбите вър-
вят доста шарено, но ако преди месец в
Северна България тон зърно се изкупува-
ше по 320 лева, то сега сделките вървят
дори по 380 лв. за тон.

çà òîí
æèòî
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Патриотите може
да скочат, защото
Зорница Даскалова е
от квотата на "Атака"
във властта

Премиерът Бойко
Борисов вчера заяви в
Шумен, че не е дово-
лен от изпълнителния
директор на Агенцията
по вписванията Зорни-
ца Даскалова. "Не съм
доволен от шефката на
Търговския регистър.
Нека да преодолеем
кризата, да си довър-
шат работата, да изча-
каме още 4-5 дни и там
ще направим промени.
Немалко пари и немал-
ко инвестиции са нап-
равени там. На тези,
които е трябвало да
мислят за тези неща,
ще потърся отговор-
ност, но когато има
криза, не се пипа",  за-
яви премиерът.

Áîðèñîâ âçåìà
ãëàâàòà íà
øåôêàòà íà
Òúðãîâñêèÿ
ðåãèñòúð
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На 76 години
след тежка битка с
рака почина крали-
цата на соула Арета
Франклин. В репер-
тоара й има много

дуети  с изпълните-
ли като Луис Армст-
ронг, Лучано Пава-

роти, Джордж
Майкъл, Ани Ле-

нъкс и други.

Ïî÷èíà Àðåòà - êðàëèöàòà íà ñîóëà

Брюксел. Традиционният "Килим от цветя" бе открит на Гран плас. Около 500 000 цветя бяха
използвани за направата на Латиноамериканската тема във фестивала, посветена на Мексико.

ÊÔÍ „ïðîñïàëà“ ñðèâà íà „Îëèìïèê“,
íî âèíîâåí íÿìà < 5
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 През септември най-
високите температури ще
бъдат между 27° и 32°, а
най-ниските - между 4° и
9°. В началото на месеца
слънцето в София изгрява
в 6 ч. и 52 мин. и залязва
в 20 ч. и 1 мин. Продъл-
жителността на деня е
13 ч. и 9 мин. В края на
месеца слънцето изгрява
в 7 ч. и 23 мин. и залязва
в 19 ч. и 9 мин. Продъл-
жителността на деня е
11 ч и 46 мин. Фазите на
Луната през месеца са:
на 1.09. - новолуние, на
9.09. - последна четвърт,
на 16.09 - пълнолуние, и
на 23.09. - първа четвърт.

 На 22 септември в 17
ч. и 21 мин. е есенното
равноденствие и започва
астрономическата есен.
През септември отслабва
интензивността на атмос-
ферната циркулация над
Европа поради намалява-
нето на топлинните разли-
чия между океана и
сушата. Това е причина за
усилване на климатичното
засушаване в нашата

Íàé-âèñîêèòå òåìïåðàòóðè ùå
áúäàò ìåæäó 27 è 32 ãðàäóñà,
à íàé-íèñêèòå - ìåæäó 4° è 9° ãðàäóñà

Над 200 училища
се ремонтират
Над 200 училища в цялата
страна се ремонтират
основно. Едновременно с
пътищата, мислим и за
поколенията - да бъдат
добре образовани, здрави и
силни, заяви министър-
председателят Бойко
Борисов в Търговище. Това
съобщиха от правителствена-
та информационна служба.
Министър-председателят
отбеляза и подкрепата, която
държавата е осигурила за
ремонта на тренировъчния
спортен комплекс в Търгови-
ще. Целево бяха отпуснати
850 000 лева. Сградата е
строена в периода 1968 -
1975 г. и досега не е правен
основен ремонт. В нея
тренират над 450 деца и
младежи.

Пожар изпепели
читалището в Гложене
За над 1 милион лева са
нанесените щети след
вчерашния пожар в читали-
щето "Яким Десподов" във
врачанското село Гложене.
Това заяви в предаването
"Преди всички" кметът на
селото  Петко Петков.
Пожарът тръгна от съседния
офис на земеделска коопе-
рация. Кметът на Гложене
съобщи, че ще бъде направе-
на дарителска кампания за
възстановяване на читалище-
то, ще се разчита и на
помощ от държавата и
спонсори: "Като влязохме
вътре, картинката беше
поразяваща. Няма нищо
здраво останало. Това
читалище беше дом на
цялото село, историята на
селото беше. Тук се случваха
всички наши мероприятия.
Срещаха се жителите на
селото в него. От тук
тръгваше общественият ни
живот", каза кметът.

Деца пострадаха при
катастрофа в Петрич
Водачът, блъснал трима
младежи в Петрич, е карал с
несъобразена скорост по
мократа настилка, не е
имало дрифт. Това каза по
време на брифинг гл.
инспектор Росен Рапчев от
КАТ, предаде агенция
"Фокус". "Ситуацията е
следната - млад водач с
двумесечен стаж управлява
автомобила по мокра
настилка, губи контрол над
него и излиза от пътното
платно, при което е станало
пътно произшествие.
Блъснал е три деца. Има
образувано досъдебно
производство", каза още гл.
инспектор Рапчев.

В Харманли вчера започна снабдяването с
минерална вода на здравни, социални и детс-
ки заведения, съобщава БНР.

Вчера водата беше забранена за пиене и
готвене заради наличието на завишени стой-
ности на уран и алфа-активност.

В града бяха поставени водоноски с питей-
на вода. Ограничителният режим е и за три
села - Бисер, Надежден и Остър камък.

Изготвено е писмо до областния управител,
с което да бъде уведомен за проблема. Ще
бъде уведомена и "Басейнова дирекция" за пред-
приемане на незабавни мерки.ççççç

страна. Макар и рядко в
някои години валежите,
превишават няколкократ-
но месечните норми.
Обикновено облачните
дни са от 2 до 6, а тези с
валеж - около 4. Измерва-
ни са изключително
високи температури -
около 40°, но през втора-
та половина от месеца
има условия за слани във
високите полета.

 Тази година през
септември се очаква
средните месечни темпе-
ратури да бъдат около и
над нормата, която за
равнините е между 18 и
21°, за високите полета -
между 15 и 17°, а за
планините - между 3 и 8°.
Най-високите температури
ще бъдат между 27° и 32°,
а най-ниските - между 4°
и 9°. Месечната сума на
валежите ще бъде около
нормата, която за равни-
ните е между 30 и 50 л/
кв.м, а за планинските и
припланинските райони -
от 50 до 80 л/кв. м. В
началото на месеца през

страната ще премине
студен атмосферен фронт
и на места ще превали
краткотраен дъжд с гръ-
мотевици. Температурите
слабо ще се понижат.  В
периода 3-5 септември ще
бъде предимно слънчево с
максимални температури
между 24 и 29°. Към 6-8
отново ще има по-значи-
телни увеличения на
облачността и на места
краткотрайни превалява-
ния. В края на първото
десетдневние температу-
рите ще започнат да се
понижават. През първите
дни от второто десетдне-
вие понижението ще
продължи.  Облачността
над страната ще е по-
често значителна и на

места ще има превалява-
ния. Сухо и предимно
слънчево ще бъде време-
то през периода 15-19
септември, когато и
температурите относител-
но ще се повишат. В края
на второто и в началото
на третото десетдневие
през страната ще преми-
не атмосферен фронт.
Температурите отново ще
се понижат. На места ще
превали дъжд.

Около 22-23-ти ще е
относително хладно, с
условия за превалявания.
През последните дни от
месеца времето ще е
спокойно, предимно
слънчево, температурите
относително ще се пови-
шат. ççççç

Îòêðèõà óðàí âúâ âîäàòà
â òðè õàðìàíëèéñêè ñåëà

На 17 август отбеля-
зваме 39 години от

откриването на
инициираната от

тогавашния министър
на културата Людмила

Живкова първа
Международна детска
асамблея "Знаме на

мира" с девиз "Единст-
во, творчество,

красота". Асамблеята
продължава до 25

август 1979 г. Участват
1100 деца от България

и 1094 деца от 76
страни. По време на
асамблеята е открит

монументът "Знаме на
мира", преименуван

през април 1990 г. на
"Камбаните".

Снимкa Пресфото БТА

:
Íàêðàòêî

Òðàãåäèÿ: Ìîðåòî íè
îòíå îùå äâå äåöà

Две момчетата бяха повлечени от голяма вълна в
района на вълнолома във Варна. Според информация от
полицията и двете деца са на възраст съответно 12 и 13
години.

В търсенето участваха полиция, екипи на РДПБЗН и
катери на Морска администрация, екипи на Гражданска
защита. Издирването продължи вчера сутринта и към 9
часа бе открито тялото на едното от момчетата. Според
разследващ прокурор момчетата са се събрали на Мор-
ската гара за концерта по повод празника на града,
който трябваше да започне в 21 часа. До началото му,
децата решили да се разходят, но до инцидента се е
стигнало поради злощастно стечение на обстоятелства-
та и подценяване на вълнението.ççççç

×åñòèòî!
 Ëþáåí Âàñèëåâ
       íà 85 ãîäèíè

Роден на 17 август 1933 г. в с.
Златовръх, Пловдивско. Завършил Сел-
скостопански университет-Пловдив и
международна търговия в УНСС.

Изявен младежки ръководител, дипломат, ветеран на Дви-
жението за българо-кубинска дружба. Активен участник в
обществено-политическия живот, член на Ръководството на
ПК "Единство".

Пожелаваме му крепко здраве и творческо дълголетие.
Честит юбилей!

         ПК "Единство" при РС на БСП "Оборище"
ЗЕМЯ се присъединява към поздравите и добрите

пожелания към нашия приятел и редовен читател Лю-

бен Василев.
                                 На многая лета!

Âðåìåòî ïðåç
ñåïòåìâðè
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"Визия за България" е
проект, който цели да
предизвика обществен
дебат, за да се намери
национално съгласие по
ключови сектори за
нашия живот. Визията е
търсене как да променим
модела на прехода, който
според мнозина анализа-
тори е изчерпан". Това
каза в интервю за Агенция
КРОСС депутатът от БСП
Димитър Данчев. Според
него крайната цел на
новия модел на управле-
ние е българският народ
да получи един по-висок
стандарт на живот, по-
високи доходи и ако
може, да обърнем час по-
скоро тенденцията с
демографската катастрофа
и да преодолеем час по-
скоро регионалните раз-
личия.

Данчев посочи, че
досега изтъкваните пости-
жения на страната като:
макроикономически ръст

ÁÑÏ: Öåëòà íà "Âèçèÿ çà Áúëãàðèÿ" å
äà áúäå ïðîìåíåí ìîäåëúò íà ïðåõîäà
Îò èêîíîìè÷åñêèÿ ðúñò ïðè
óïðàâëåíèåòî íà ÃÅÐÁ ñå âúçïîëçâà
åäèí ïðîöåíò îò íàé-áîãàòèòå

Íà òîçè äåí
:

Събития
” 986 г. - Българо-
византийски войни:
Самуил разгромява
византийците в битка-
та при Траянови врата.
Император Василий II
Българоубиец успява да
избяга.
” 1756 г. - С нахлува-
не на пруските войски в
Саксония започва Седем-
годишната война (1756 -
1763).

” 1807 г. - В САЩ е
изпробван първият
пътнически параход в
света, създаден от
Робърт Фултън.
” 1876 г. - Виктор
Юго произнася реч пред
парламента на Франция
във връзка с жестокос-
тите при потушаването
на Априлското въстание.
” 1919 г. - БЗНС с
лидер Александър Стам-
болийски печели избори-
те за 18 -обикновено
народно събрание.
” 1945 г. - Индонезия
обявява независимост
от Нидерландия.
” 1960 г. - Габон
придобива независимост
от Франция.
” 1976 г. - След
земетресение с магни-
туд 8 по скалата на
Рихтер на остров Мин-
данао (Филипини) се
образува голямо цунами,
което убива повече от
10 хиляди души.
” 2008 г. - Американ-
ският плувец Майкъл
Фелпс става първият
човек, който спечелва
осем златни медала в
едни Олимпийски игри.
Родени
” 1898 г. - Матвей
Захаров, съветски мар-
шал
” 1935 г. - Олег
Табаков, руски артист
” 1936 г. - Никола
Гюзелев, български
оперен певец
” 1943 г. - Робърт
де Ниро, американски
актьор
Починали
” 1868 г. - Хаджи
Димитър, Български
революционер и национа-
лен герой

Работната група по изготвяне на
нов Закон за хората с увреждания
спори по критериите за определя-
не на национално представителни
организации на и за хората с ув-
реждания

Това каза пред журналисти Вес-
ка Събева, председател на Асоциа-
цията на родителите на деца с епи-
лепсия, цитирана от БТА. Асоциа-
цията е национално представител-
на. По думите й се губи време в
спорове "стани да седна аз", вместо
да се обсъждат важните неща око-
ло индивидуалната оценка и фи-
нансовата подкрепа. Дебатът е на-
ционално представителни и предс-
тавителни, което в своето съдър-
жание има едно и също нещо -
доколко обхващаш групата, която
представляваш и можеш ли да го-

Åêñïåðò: Ãóáè ñå âðåìå â ñïîðîâå, âìåñòî äà
ñå ðàáîòè ïî Çàêîí çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ

Ñîöèàëèñò: Äîãîâîðúò ñ Ìàêåäîíèÿ çàïî÷íà äà äàâà äåôåêòè
Само година след подписва-

нето на договора за добросъсед-
ство с Македония той започна да
дава дефекти. И тук проличава
слабостта на българската дипло-
мация. Доказателство за това е
изявлението на Зоран Заев за
Илинденско-Преображенското
въстание. Това каза лидерът на
БСП-София Калоян Паргов, който
има специалност "Международни
отношения", съобщиха от прес-
центъра на организацията.

Според него не така стоят не-
щата в договора между Гърция и
Македония.

"В него нещата са ясно разпи-
сани и това не дава възможност
за спекулации. Докато нашият до-

гов.
"Време е управляващите да

проявят смелост и да защитят
българщината, която са отстоя-
вали и са дали живота си за
нея хиляди.

Длъжни са да защитят инте-
ресите на българите в Македо-
ния, така както го правят Сър-
бия, Гърция и Албания за тех-
ните малцинства", обясни ли-
дерът на столичните социалис-
ти.

"Факт е, че от двете страни
на границата ни живее един на-
род. Ето защо е важна евро-
пейската перспектива на Маке-
дония, която е в интерес на Бъл-
гария", посочи Калоян Паргов.ç

говор по никакъв начин не въз-
пира македонски официални пред-
ставители да правят подобни изяв-
ления. Самият факт, че в догово-

ра се говори за македонски език,
вече е проблем. Историческа исти-
на е, че македонските наречия са
част от българския език", заяви Пар-

на страната, намален
бюджетен дефицит и дори
излишък както и нивото
на задлъжнялост на
страната. За нас те не
представляват реалното
състояние на страната,
дори тези показатели
крият системни проблеми
за решаване от нашето
общество и ние трябва да
направим дебат.

"Смятаме, че икономи-
ческият растеж, който се
декларира в момента,
облагодетелства само най-
богатите - тези с най-
високи доходи или около
1% хора.

За БСП е ясно, че няма
как да има стабилност в
обществото, когато разли-
ката в доходите на бедни-
те и богатите е толкова
голяма", казва социалис-
тът и допълва, че важно е
да осигурим повече рабо-
та за хората, повече
българско производство и
оставане на младите хора

в България; да намалим
значително нивото на
корупцията; да гарантираме

на нашите съграждани
по-високи доходи.

"Още с представяне
на бюджета за 2018-та
ние от БСП обърнахме
внимание, че в него не
се събират над 2 млрд.
лв.

И от друга страна
някои системи като
здравната и социалната,
които се нуждаят от
сериозни реформи. Ние
предлагаме реформи в
регионалната специали-
зация за държавни
инвестиции в предприя-
тията и в комуналните
услуги.

Предлагаме и промя-
на в данъчната система
в това число данъчни
стимули - по-ниски
данъци за определени
райони.

Също така предлага-
ме намаляване на ДДС
върху храни и лекарст-
ва", посочи депутатът от
левицата и припомни
идеята на БСП да бъде
гарантиран определен
процент от българските
стоки в хранителните
вериги, за да се стиму-
лира производството. ç

Димитър Данчев е роден през 1978
г. в София. По професия е иконо-

мист. Първи мандат народен предста-
вител от БСП. Бивш районен лидер
на партията в "Подуяне". Членува в
Икономическата и Транспортната
комисия в НС. Владее английски и

немски език.

вориш от нейно име, отбеляза
Събева. По думите й не може
един човек или семейство да
защитава интересите на 500
000 души, защото хората са
различни и всички те имат раз-
личен потенциал, искания, въз-
можности. Структура не можеш
да имаш навсякъде, иска се об-
хват, а не структура в 92 об-
щини, допълни тя в отговор на
въпрос как ще коментира кри-
тиките на омбудсмана Мая Ма-
нолова, че подобна представи-
телност вероятно нямат и сега
действащите национално пред-
ставителни организации. Ние
имаме членове в 103 общини
и с различните областни цент-
рове обгрижваме тези хора, до-
пълни Събева. ç

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери новоизградената столична
детска градина "Сърничка" в ж. к. "Младост 4". Градината е за 10 групи.

Снимка Пресфото БТА
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Слънчевото и сухо
време, характерно за
лятото, съдейства на
ветеринарните власти
за ликвидирането на
огнищата от птичи
грип, така че сега
страната е чиста от
инфекцията. Това ста-
на ясно от заповед на
изпълнителния дирек-
тор на Българската

агенция по безопас-
ност на храните
(БАБХ) д-р Дамян Или-
ев, с която се отме-
нят 17 предишни ре-
шения за обявяване
огнища на инфекция-
та в различни райони
на страната. Най-ста-
рата заповед,  която
се отменя, е от 5 ап-
рил тази година. Тя се
отнасяше до мерките,
въведени заради пти-
чия грип във ферма за
патици в село Зимни-
ца, община Стралджа,
област Ямбол. Ликви-
дирано е и последно-
то огнище, което бе-
ше обявено в живот-
новъден обект за отг-
леждане на бройлери
в село Миладиновци,
община Добрич, на 10
юли.

Остават в сила по-
вишените мерки за
биосигурност във фер-
мите за кокошеви и
водоплаващи птици
независимо от катего-
рията, възрастта и ета-
па на производствения
цикъл, които бяха въ-
ведени от БАБХ със за-
повед от 16 юли.

Сред тях са и изис-
кванията за самоконт-
рол в животновъдните
стопанства. Фермери-
те в бранша са задъл-
жени да извършват се-
рологични изследва-
ния за птичи грип на
всеки 21 дни в рамки-
те на три месеца. След
получен резултат те
трябва да се повтарят
между 50-ия и 60-ия
ден от теста. ç

Въпреки слабите
добиви при пшеницата и
високите разходи, свър-
зани с презасяването
заради проливните дъж-
дове през пролетта, за
българските фермери
2018-а ще бъде доста по-
доходоносна като година
от миналата. Кратка
анкета сред земеделски-
те производители показа,
че с поскъпването на
пшеницата немалка част
от земеделците успяха да
реализират зърното си
веднага след жътвата,
за да освободят складо-
вете си за пролетните
култури. В различните
региони продажбите
вървят доста шарено, но
ако преди месец в Се-
верна България тон
зърно се изкупуваше по
320 лева, то сега сделки-

те вървят дори по 380 лв.
за тон.

Преди десетина дни
започна жътвата на
слънчоглед в Южна
България, а от началото
на тази седмица комбай-
ните влязоха и в нивите
на север от Стара плани-
на. Въпреки че цените на
маслодайното семе тази
година доста се понижи-
ха, като офертите падна-
ха до 500-520 лева за
тон, очакваните високи
добиви ще компенсират
ценовия спад, посочиха
пред Синор.БГ фермери
от Кнежа и района на
Монтанско.

Най-големите надежди
обаче са при царевицата,
при която благодарение
на дъждовната пролет се
очакват изключително
високи добиви. "Дори при

цена 220-260 лева за тон
хората ще избият разхо-
дите си с изключително
високите добиви", посочи
земеделец от Плевенско.
Очакванията са тази
година от декар стопани-
те да приберат между 950
и 1000 кг царевица.

Силно притеснителни-
те данни за пазара на
зърно в Западна Европа,
където заради сушата

Àêòóàëíî

�

Âëàñòòà îáÿâè:
Ó íàñ íÿìà âå÷å
ïòè÷è ãðèï

реколтата от всички кул-
тури ще бъде под очаква-
ното, раздвижи пазара.
Това личи и от данните
за износа, които показ-
ват, че веднага след
жътвата страната отбе-
лязва 11% ръст в експор-
та на пшеница. Всичко
това гарантира добра
възвръщаемост и ръст в
доходите, коментират
експерти в бранша. ç

Òîí æèòî óäàðè 380 ëåâà

Веднага след жътвата износът на
пшеница рязко нарасна, като седмич-
но от "Пристанище Варна" ЕАД се
транспортират над сто хиляди тона
зърно. Това показват данните на Ми-
нистерството на земеделието към 12
август тази година. От първи юли до
12 август за по-малко от месец и по-
ловина от страната са изнесени 506
641 т хлебна и фуражна пшеница, ко-
ето е с 27,4% повече от същия пери-
од на 2017 г. Тогава от пристанищата
са транспортирани 397 758 т, сочи
справката на Агроминистерството.

До края на юли тази година екс-
портът на пшеница надхвърляше
1,773 млн. т, така че общо до този
момент количествата изнесено зър-
но са повече от 2,279 млн. т.

С високи темпове расте и изно-

Íàä ïîëîâèí ìèëèîí
òîíà ïøåíèöà
èçíåñåíè óäàðíî çà
ìåñåö è ïîëîâèíà

Заради жестоката суша
и екстремално високите
температури производство-
то на зърнени храни в Гер-
мания през 2018/2019 г. ще
спадне до най-ниското рав-
нище от 24 години насам -
до 36,3 млн. т, и страната
няма да върже зърнения си
баланс, без да компенси-
ра ниските добиви с маща-
бен внос. Анализаторите
акцентират, че в случая ста-
ва въпрос за държавата,

Ñóøàòà ïðèíóäè Ãåðìàíèÿ äà
êóïè 800 õèë. ò áúëãàðñêà è
ðóìúíñêà ôóðàæíà ïøåíèöà

която е  втори по-големи-
на производител и износи-
тел на зърнени храни и
най-вече пшеница в ЕС.
Впрочем голямото пазару-
ване вече започна.

През юли според търгов-
ски източници са сключе-
ни сделки за внос на 400
хил. тона фуражна пшени-
ца за германския пазар, а
към средата на тази сед-
мица количеството нарас-
на на около 800 хил. тона.

Като основните доставчи-
ци търговците посочват
страните от  Черноморския

регион  - Румъния и Бълга-
рия, и коментират, че по-
купките продължават. ç

Äîáðàòà ðåêîëòà îò öàðåâèöà è ñëúí÷îãëåä
ùå âäèãíå äîõîäèòå íà ôåðìåðèòå òîâà ëÿòî

сът на рапица. Ако миналата година
за месец и половина са експортира-
ни 17 хил. т, сега количествата дос-
тигат 32 хил. тона.

Слабо остава търсенето на ече-
мик. От първи юли до 12 август през
границата са изтъргувани само
13 625 тона, при над 77 хиляди тона

по същото време на 2017 г.
По оперативни данни от приста-

нище Варна само през последната
седмица са изнесени 139,2 хил. тона
пшеница, а експорт на ечемик и ра-
пица не е отчетен. До този момент
не е отчетен износ от бургаското
пристанище. ç
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Ïðèòåñíåí, ïðåìèåðúò Áîðèñîâ
ìàõà øåôêàòà íà Ðåãèñòúðà,
íå áèë äîâîëåí êàê ðàáîòè

Ãàôúò ñ Òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð áóòà äî äíè
ïðàâèòåëñòâîòî?

От 18 август до 5 септем-
ври 2018 г. земеделската
компания "Агрион" органи-
зира безплатни медицинс-
ки прегледи в цялата стра-
на.  Дружеството стартира
кампанията "Дни на здра-
вето", по време на която ме-
дицински екипи ще обико-
лят 157 населени места и
ще извършват профилактич-
ни прегледи за нивото на
кръвната захар и кръвното
налягане на всички желае-
щи.

Информация за датите и
населените места, където ще
има мобилна медицинска
станция на "Агрион", може да
откриете на сайта на земе-
делското дружество на ад-
рес https://www.agrion.bg/
bg/dni_na_zdraveto/ и на фей-
сбук страницата на компа-
нията https://facebook.com/
agrion.bg/.

"Следвайки социално от-
говорната политика на
компанията, искаме да по-

„Àãðèîí“ ïðàâè áåçïëàòíè ìåäèöèíñêè ïðåãëåäè â öÿëàòà ñòðàíà
Åêèïè íà êîìïàíèÿòà
ùå ìåðÿò êðúâíî
íàëÿãàíå è êðúâíà
çàõàð â 157 íàñåëåíè
ìåñòà

могнем на по-възрастното
население и всички жела-
ещи да получат безплатна
информация за състояни-
ето на кръвното си наля-
гане и кръвната захар", ко-
ментираха от мениджмън-
та на компанията. От дру-
га страна, това спестява
време и средства на хо-
рата за изследване и по-
сещение на лечебни заве-
дения, които често са на
отдалечено разстояние от
селата.

Данните показват, че го-
ляма част от хората по се-

от хората обаче не знаят,
че са болни, заради липса-
та на редовна профилакти-
ка. В голяма част от случа-
ите липсват признаци на за-
боляването и то се открива
случайно при провеждане
на изследвания по друг по-
вод.  Още по-стряскаща е
статистиката при хиперто-
нията. По последни данни
над 2,7 млн. души страдат
от повишено кръвно наля-
гане.  Това е и причината
екипите на "Агрион" да на-
сочат усилията си към изс-
ледване именно на тези бо-
лести.

Целта на инициативата
"Дни на здравето" е да се
подпомогне профилактика-
та на социално значими за-
болявания. "Ние вярваме,
че към собственото си здра-
ве трябва да се отнасяме
със същата отговорност
както към земята си", каза-
ха от "Агрион". Посетители-
те ще могат да участват в
организирана томбола с
награди. Всички, които се
подложат на безплатни
прегледи, ще имат възмож-
ност да спечелят практич-
на пазарска количка или
модерни градинарски ръка-
вици. ç

"Политически анализатори
в моя eкип предвиждат, че
aкo до десет дни Търговският
pегистър не тръгне в пълния
обем от yслyги, има шанс
правителството да падне.
Tова го казвам категорично.
Ha практикa в момента граж-
данскo-правният оборот e
блокиран. Държавата не
pаботи." Tова каза през БНР
Стефан Xристов, председател
на фондация "Граждани
cpещy бюрокpацията". Mегах-
ранилище за електронни дан-
ни категорично не e pеше-
ние на проблема, a поредно-
то половинчато действие на
парче, каза още той.

 Xристов смята, че одитът,
който e в xод, за ситyацията
в pазличните инститyции, бо-
равещи c електронни данни,
ще покаже "едно нехайство-
за смяна на дискови масиви
и за добавяне на нови". Сте-
фан Xристов обясни още, че
в обществена поръчкa за
Агенцията по вписванията от
кpая на 2017 година, в cамо-
то обявление e било описа-
но, че "aкo не ce обнови то-
зи масив и не ce добавят още
дискове, ще има проблем и
ще има много ceриозни пос-
ледици".

 Xристов посочи, че мо-
же би и премиерът e подве-
ден, докато в държавата има
много ceриозен проблем:
"Щетата за държавата e ог-
ромна в дългосрочен план -
инвеститорите вече не пред-
почитат България, подчерта

Стефан Xристов. Пo дyмите
мy, "не можем cамо c 10%
кoрпоративен данък да ce
опитваме да привличаме ин-
веститори".

Запитан дали може да
има манипyлация c данни по
време на cрива на Тър-
говския pегистър, Стефан
Xристов заяви: "Аз съм yбе-
ден, че няма проблем c това
и че проблемът e изключи-
телно технически. Ho начи-
нът, по който беше направе-
но - пет дни абсолютно
никaква peaкция от страна
на Даскалова (Зорница
Даскалова - директор на
Агенцията по вписванията) и
от страна на правителство-
то, води до едни спекyлации
за откpаднати дискове.
Пpoсто c Агенцията по впис-
ванията няма комyникация",
посочи той.

Премиерът Бойко Бори-
сов вчера заяви, че не е до-
волен от шефката на Търгов-
ския регистър и ще направи
промени, но след като кри-
зата с функционирането му,
за която беше съобщено на
10 август, бъде преодоляна.
"Нека да преодолеем криза-
та, да си довършат работа-
та, да изчакаме още 4-5 дни
и там ще направим проме-
ни", каза Борисов в Шумен,
цитиран от "Фокус".

Изпълнителният директор
на Агенцията по вписванията
Зорница Даскалова, която уп-
равлява регистъра, е от кво-
тата на "Атака" в управлени-

ето. На пресконференция в
сряда тя подчерта, че иска-
ната й от БСП оставка не е
навременна. "Когато дойде
време за оставки, ще разбе-
рат всички. Това е политичес-
ко решение", каза Даскало-
ва.Борисов обяви още, че ще
търси отговорност на тези,
от които зависи управление-
то на тези системи.

Търговският регистър бло-
кира напълно миналия петък,
но сериозни смущения в ра-
ботата му се появиха три дни
преди това. Зорница Даска-
лова засега не може да от-
говори на въпроса кога ре-
гистърът ще заработи с пъл-
ната си функционалност. В
сряда можеха да се правят
онлайн справки за актуално
състояние, а от четвъртък и
справки по ЕГН. Очаква се в
петък държавната админист-
рация да може да прави ав-
томатичните справки, които
са необходими за оборота на
документите.Цялата криза
възникна заради четири де-
фектирали диска с 25 тера-

байта данни. Макар че това
количество информация не е
трудно за обработка, съхра-
нение и репликация по съв-
ременните стандарти, цели-
ят регистър блокира и вече
една седмица не може да бъ-
де рестартиран.

Проблемите с Търговския
регистър затрудняват нота-
риалните сделки и банково-
то кредитиране, когато в тях
участват фирми. Експерти
предупреждават, че има
риск от санкции към фирми-
те, защото липсата на Тър-
говски регистър им пречи да
изпълнят някои законови
изисквания. Към момента
всички компании и адвока-
ти, които се опитват да вне-
сат своята информация, не
могат да направят това в за-
коноустановените срокове,
което води до санкции. В
Търговския закон има пред-
видени срокове за внасяне
на промените, свързани с
търговските дружества. Нес-
пазването на тези срокове
се санкционира. ç

Комисията за финан-
сов надзор (КФН) е прос-
пала срива на застрахо-
вателната компания
"Олимпик" от Кипър, в ре-
зултат на който около 250
хиляди автомобила в Бъл-
гария остават без "Граж-
данска отговорност" и
Каско. КФН носи и поли-
тическата отговорност, че
е допуснала това. Около
това становище се обеди-
ниха председателят на
Асоциацията на пострада-
лите при катастрофи Вла-
димир Тодоров и Борис-
лав Богоев, бивш замест-
ник-председател на КФН,
които коментираха случая
по БНР. Според Владимир
Тодоров трябва да бъде
питана КФН колко пъти се
е обръщала към регула-
тора в Кипър. По думите
на Борислав Богоев, "не
нещо, а всичко" е било
проспано от регулатора в
казуса с "Олимпик": "И ако
регулаторът беше излязъл
и беше казал: Внимавай-
те с тази компания! Ама
това било намеса. Няма
такова нещо. Сега, какво
правим ние? Тичаме след
събитията. Нали ролята на
този регулатор е преди то-
ва да вземе своите мер-
ки и решения. Къде оти-
доха тези 60 милиона на
година от застраховките
на българските граждани.
Това е изтичане на наци-
онален капитал. Кражба
на национален капитал.
Защото тези пари, не са
пари на застрахователя.
Това са пари на застра-
хованите лица и те са еле-
мент на националното бо-
гатство". Гражданите ще
бъдат уведомени от лик-
видатора за реда и сро-
ковете, в които могат да
предявят искане за обез-
щетения, но това едва ли
ще е скоро. Според изяв-
ление на КФН, платените
премии за неизтеклата
част на застрахователни-
те договори, които ще бъ-
дат прекратени, подлежат
на връщане в рамките на
последващото производ-
ство по несъстоятелност
в съответствие със зако-
нодателството на Кипър.
Това означава, че ще
трябва да изчакат да ми-
не целият процес по не-
състоятелност, който трае
години. Клиентите на
"Олимпик" могат да склю-
чат нова полица към друг
застраховател след 18 ав-
густ, когато изтича срокът
на тези с кипърската ком-
пания. ç
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лата не проверяват редов-
но кръвната си захар и не
следят кръвното си наляга-
не. Голяма част от тях при-
лагат самолечение, което
може да се окаже фатал-
но. За това медицинските
екипи ще дават и конкрет-
ни препоръки на всички, ко-
ито се подложат на изслед-
вания.

По данни на Министерс-
твото на здравеопазването
над 520 хил. души в Бълга-
рия страдат от диабет, кое-
то е близо 9% от населени-
ето на страната. Над 40%

Започна строителството на 16,3 км от автомагистрала "Хемус" между
Буховци и Белокопитово. "Десетки такива поляни съм гледал, но след годи-
на и два-три месеца са вече готови магистрали. Много ни е красива държа-
вата, виждате тук хълмове, планини, но за строителство е много неудобно",
с тези знаменателни думи премиерът Бойко Борисов даде символичното
начало на строежа на магистралния участък. Снимка Пресфото БТА
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- Г-н Кънев, на 21 юли БСП предс-
тави проекта си "Визия за България".
Почти месец след представянето -
какъв е интересът на вашите избира-
тели към документа и какви са най-
честите въпроси, които ви задават?

 - Почти месец мина, откакто в НДК
направихме сериозно обсъждане на
идеите, заложени във "Визия за Бълга-
рия". Интересът продължава да е
много голям. Преди седмица с колегите
от ПГ на "БСП за България" обсъж-
дахме, че не е лошо материалът да
бъде размножен с варианти за обратна
връзка с нашите структури. Какво
предизвика приемането на този доку-
мент за развитието на държавата ни?
Истината е, че искаме да предизвикаме
дебат в обществото. Голямата кауза и
цел за влизането ни в ЕС приключи
през 2007 г. Вече 10 години ние сме
членки и за нас стои въпросът какво
постигнахме и къде сме. Особено сега
след европредседателството този дебат
липсва в нашето общество. Всичко
изглежда прекалено розово, красиво и
лъскаво, а истината е, че 10 години
след като влязохме в ЕС, България
изгуби 1 млн. от своето население. Ако
през 2007 г. покупателната ни способ-
ност беше 46% от средната за ЕС,
сега, 10 години по-късно, тя е 49 %. Т.
е. имаме само 3% ръст. Изключително
нисък по всякакви стандарти е средни-
ят темп на икономически растеж за
последните 10 години - средно 2%.
Притеснява ме големият дял на насе-
лението с риск за бедност. Знаете, че в
ЕС това е от около 20%, в България
над 46%. Искам да се върна към едни
думи, които цитирах в залата на НДК,
когато представих част от икономичес-
ката платформа във "Визия за Бълга-
рия". Тогава цитирах Нобеловия лауре-
ат Джоузеф Стиглиц, който беше казал,
че неравенството е голямата опасност
на демокрацията. Дойде един момент, в
който ние трябва да започнем този
дебат и да видим накъде ще вървим
нататък. Последните години след
влизането ни в ЕС, България затъна в
нищоправене, в липса на реформи. В
много сектори реформите са изключи-
телно важни. Опашката за здравни
министри върви много бързо.

-  "Визията" предизвика коментари
от парламентарните и извънпарла-
ментарните партии. Критикуваха ви,
че няма разчети за идеите в докумен-
та. Как оценявате реакциите срещу
проекта?

 - Първо, БСП като втора политичес-
ка и основна опозиционна сила излезе с
предложението за тази "Визия". Нормал-
но е управляващите да се нахвърлят
върху нея. Това е визия, не е Бюджет
2019 г., нито проектопрограма. Има
доста идеи в нея, на които и аз самият
гледам скептично. "Визията" не е пред-
ложена, за да се приеме и гласува еди-
нодушно, а да има дебат по нея. Както
виждате, чисто секторно колегите от
"Позитано" започнаха да провеждат
срещи с неправителствените организа-
ции. Две или три подобни срещи вече
преминаха. Есента ще бъде много по-
интересна, тъй като ни предстоят срещи
със синдикати и работодателски органи-
зации, както и с браншови съюзи. Не
виждам защо се превъзбуждат някои ко-
леги. Това не е бюджет. Като дойде вре-
ме да гледаме бюджета за 2019 г. в пар-
ламента, тогава ще имаме по-сериозни
дебати по отношение на цифрите.

 - Вие сте председател на Комисия-
та по икономическа политика и тури-
зъм към Народното събрание. Във
"Визия за България" БСП предлага
нов път към устойчив икономически
растеж. Какво включва този път и
каква дългосрочна перспектива дава
той на страната?

 - Много неща трябва да се пипнат
и да се променят. Ние предлагаме
съвсем нов режим на управление на
държавната собственост. Казваме
повече държава там, тогава, където и
когато това е необходимо. Истината е,
че никой не е казал, че държавното е
по-лошо от частното, но през послед-
ните години в българския език навлезе
една нова дума - "бордовак". Това са
партийни другари и независимо кой е
на власт, те влизат в бордовете и добре
си живуркат. Ние предлагаме управле-
нието на държавните фирми и фирмите
с мажоритарно и държавно участие да
бъде поставено на пазарен принцип.
Австрия има над 40% държавна иконо-
мика, защо във Франция може да бъде
над 30%, да не говорим за някои от
северните държави, а при нас винаги
когато се каже, че нещо е държавно, е
лошо и нещо, което е частно, е прекрас-
но. Има една поговорка, че държавният
монопол е нещо отвратително, но по-
лошо от него може да бъде само част-
ният. За съжаление, в последните
години, особено в общините, имаме
голямо изкривяване по линията на така
наречения аутсорсинг, всичко онова,
което може да бъде печеливше за дадена
община, обикновено се прехвърля на
частни фирми. Става въпрос за логис-
тиките, инфраструктурата, чистотата и
всичко останало. Има много неща, по
които искаме да започнем дебата и да
намерим консенсус в обществото.
България в момента е в сравнително
добър икономически цикъл. Над 70% от
българската икономика е свързана с
европейската. В Европа има един
нелош растеж. Шегуваме се, че когато
европейската икономика кихне, Бълга-
рия се разболява, но истината е, че
ръст от 3.5-4%, които даваме на иконо-
миката ни, не са достатъчни. Изпрева-
риха ни всички тези държави, с които
преди 15 години бяхме горе-долу на
едно ниво: Румъния, Словакия, Пол-
ша. В момента те са доста пред нас и
ние сме притеснени, че нищоправенето
и само говоренето доникъде не ни
водят. Проблемите ни се задълбочават
и не вървим напред.

В много от
държавите в
Европа има
сериозен
държавен
сектор,
който се
управлява
не по-зле
от частния

Петър
КЪНЕВ,

депутат от БСП,
председател на
Икономическата

комисия в
44-тото НС

 - Приложима ли е идеята за по-
голямо държавно присъствие в сектор-
ните политики, в частност икономика-
та, и какъв е примерът в други евро-
пейски държави в това отношение?

 - Никъде в нашата "Визия" не се
говори, че трябва да има национали-
зация или да има увеличение на
държавния сектор. Говорим, че и това,
което в момента го има като държавен
сектор, се управлява зле. Управлява се
многопартийно, неоптимално и ако
искаме да вървим напред, трябва да се
приготви поправка в Закона за
държавните фирми. Трябва да се види
какво ще правим с тяхното управле-
ние. Те трябва да минат на друг
пазарен принцип. Как е в Западна
Европа? В много от държавите в
Европа има сериозен държавен сектор,
който се управлява не по-зле от част-
ния.

  - Как ще постигнете целта си в
проектодокумента за стабилизиране
на икономическите региони за плани-
ране?

 - Изоставането ни е много голямо.
Това е тема, по която не съм специа-
лист и трудно бих могъл да навляза. В
България се оформят три-четири до
пет големи мощни икономически
конгломерата и става изпомпване на
работна ръка, икономически и интелек-
туален потенциал към тях, което не е
добре за развитието на икономиката.
Затова ние ще искаме в новия бюджет
за 2019 г. специална програма за
регионално развитие и отделни пера и
параметри за развитието на тези
региони.

 - Във "Визия за България" е зало-
жено да се премахнат концесиите на
плажовете. Какво мотивира БСП да
предложи тази мярка и какъв ще бъде
резултатът от нея?

 - Това примерно е една от мерките,
за която аз имам определен скептици-
зъм не заради това, че не е правилно.
Знаете, че българите редовно се оп-
лакват от обслужването по български-
те плажове и непрекъснато ни се
натяква колко чудесно е в Гърция,
където концесии на плажовете няма.
Там общините се занимават с този
проблем. Наскоро четох, че подобна е
ситуацията в Турция и в Италия.
Идеята е много добра, лошото е, че
вече е доста късно, за да тръгнем по
този път. Големите плажни концесии
са дадени за по 15-20-25 години и
много трудно чисто съдебно това може
да бъде развалено и направено. Лично
моето мнение и аз не един път съм го
споделял с министър Николина Ангел-
кова и с вицепремиера Томислав
Дончев е, че там, където даден плаж
има един концесионер, обслужващ
туроператорите туробект, какъвто
например е Албена, е естествено той
да бъде даден на него. За плажове от
типа на този в Царево или в Обзор,
където има доста туристически агенти,
които го ползват, трябва да бъде
общинска собственост. Това трябва да
бъдат дружества, които да нямат право
на печалба, а да обслужват население-
то и гражданите. Тази схема работи
великолепно в много държави. Проб-
лемът е, че доста късно тази идея се
задейства, но понякога по-добре
късно, отколкото никога.

Интервюто е на агенция "Фокус"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

Íåðàâåíñòâîòî å íàé-ãîëÿìàòà
îïàñíîñò çà äåìîêðàöèÿòà
Íåðàâåíñòâîòî å íàé-ãîëÿìàòà
îïàñíîñò çà äåìîêðàöèÿòà



ÏÎÇÈÖÈß 17.08.2018
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

7

Събаряха, ненаситно
събаряха - и оставиха
огромна част от Народа
под руините на Прехода.

А сега тъкмо него,
Народа, искат да го
изкарат виновник за
бедите.

Все плещят за "фалши-
вите новини", все се
зверят в тях - това е
новата мода/страст на
Властниците.

И изобщо не забеляз-
ват, когато фалшифицират
целия Народ.

Представят го като
нещо аморфно, безволе-
во, уродливо, като някак-
ва сган, която заслужава
да я обиждат безсрамно
по всевъзможни начини.

И няма кой да се
опъне на този позор.

Направо злобно подси-
чат Народните устои.

Тъкмо по вкуса на недо-
направените ни Властници,
за които "материалът" все е
лош, все не може да угоди
на претенциите им, все не
може да схване накъде го
влачат.

Народът се умори от
безпросветните, диви
експерименти на Властни-
ците от всички котила,
умори се за сто години
напред.

Хиените, които се уп-
ражняват за негова смет-
ка, обаче нямат умора,
стават все по-нагли.

Какво му е на евреина
Соломон П. - обруга
православието, напсува
го като файтонджия,
обаче не слиза от телеви-
зионния екран, където
сладострастно се лигави,
заедно с овчедушните
"водещи".

Друг един, и той инове-
рец, пък наскоро наруга
българите, че все каприз-
ничат, тормозят Властта и
тя никак не можела да им
угоди.

Как да не й хареса на
Властта такъв услужливец

Õèåíè ôàëøèôèöèðàò è íàðîäà
Òúêìî ïî âêóñà íà íåäîíàïðàâåíèòå íè Âëàñòíèöè, çà êîèòî „ìàòåðèàëúò“ âñå å ëîø,
âñå íå ìîæå äà óãîäè íà ïðåòåíöèèòå èì, âñå íå ìîæå äà ñõâàíå íàêúäå ãî âëà÷àò

Кеворк КЕВОРКЯН

- хайде, дайте му още
едно голф-игрище, напъл-
нете му ненаситната уста,
какво чакате.

И по турско не са
словоблудствали така с
Народа.

Тия нови кърджалии са
ненаситни угодници.

Подхвърлиха им паро-
лата - и трийсет години не
се умориха да унижават
Народа.

Казаха им да ударят
православието - и те го
направиха.

Казаха им също така да
оскверняват по всякакъв
начин Миналото: "Лишете
българите от памет и ще
си имате работа с народ,
удобен като пластеилин!
Народ, с който ще можете
да правите, каквото си
щете…"

Не успяха - засега - и
това не им дава мира.

Доскоро Хиените/
Фалшификатори ръфаха
едно или друго от Минало-
то - сега обаче вече заръ-
фаха направо Народа.

Какво ще си кажете
примерно за автор,
който си позволява да
твърди, че днешните
българи са неосновател-
но негативни?

Един друг пък високо-
мерно укорява българина,
че примирено се харесва
такъв, какъвто е.

Доказано е, че

един милион и
650 хиляди клетници
едва оцеляват, понеже
са натикани в
истински пъкъл,

в зоната под границата на
бедността - а онзи "наро-
довед" иска да се хилят
ведро, да гледат радостно
на скапания си животец,
да не са негативни.

Негативни ли - съвсем
друго са, те просто са
уникални заради куража,
с който понасят гнетящата
ги скотщина.

И, да - все още не се
отказват от себе си, така
ще е и до края.

И не са само тези
клетници - наскоро от
КНСБ съобщиха, че цели
72 процента от работещи-

трябват. Коварни хрантут-
ници - тяхната цел е да
държат джобовете си
пълни с подаянията на
Властта, нищо друго.

Те не притежават онази
чувствителност, която е
нужна, за да проникнеш в
Народната душа.

Не ги трогва и това, че
мислещите хора - а те
никак, никак не са малко
- ги виждат като прислуга-
та на Властта, като ратаи-
те на Големия Камуфлаж,
който трябва да минава
за Политика, Държавност
и всичко останало.

Те нямат нищо против
да се ангажират и с най-
налудните "идеи" на Власт-
та, да се опитват да им
придадат качества, които
те изобщо не притежават.

Не се свенят да се

увъртат около хора,
безподобни в своята
нищожност,

да легитимират
нещастни хорица,
неизвестно защо
овластени.

Властниците са затъна-
ли в идиотщини - а пък
Народът бил негативен.

Преди години големият
народовед Ефрем Каран-
филов бе казал, че нашият
Народ свенливо изразява
любовта си към Родината.

Цяло чудо е, как той
все още има в себе си От "Фейсбук"

някакво уважение към нея
- тогава, когато Хиените го
унижават всячески, когато
упражняват дървените си
глави с него, когато го
изкарват слабоволев,
дори мазохистичен.

Край нямат съглаша-
телските номера на Хие-
ните.

Да се подлагат на
Властта, както и колкото си
щат, обаче да не се разми-
рисват около Народа.

Днешният социо/
политологически бизнес е
в конспирация с Властта -
това е очевидно и дори
не се крие.

Горко на такава Власт,
която приема да я залъг-
ват с банални измишльоти-
ни - но и позор за такава
Власт, която приема да
ругаят Народа, да го
използват като гюдерия,
за да забърсват измамни-
чествата и глупащините й.

Днешните "народове-
ди" са овчи души - покор-
ни пред всяка власт,
обаче храбреци тогава,
когато издевателстват
над Народа.

Хиените минават за
"десни", макар че всъщ-
ност те принадлежат на
всеки по-дълбок джоб.

Те обясняват "упадъка"
на българина със самия
него - но, в същото време,
изобщо не забелязват
моралната катастрофа на
Крадците на Прехода.

Фалшивите "народове-
ди" са отвратително
нахални - те сякаш не
виждат истинските, дока-
заните рушители - нещо
повече, дори ги възприе-
мат като "новите строите-
ли"; според тях, Костов е
строител, а не рушител.

Навремето Костов се
разсърди на Народа,
когато бе изритан от
сцената - тия пък маниаци
направо го мразят. И
никак не са безопасни.

Очаквано, те остават
безразлични и към все-
възможните прояви на
парвенющина.

Свикнали с безпардон-
ността на политическите
маскари, понеже стара-
телно ги обгрижват, те са
толерантни дори към най-
дразнещите изстъпления
на новобогаташите - но
нямат никаква милост към
обикновения българин.

Никакви хора са се
самоназначили за съдни-
ци на Народа, сякаш
наистина си вярват, че
той е недостоен за тях.

Нищо чудно, след като
очевидно са оставили
честността си в заложна-
та къща на Властта.

те българи имат доходи,
по-ниски от издръжката
на живота им.

Това си е истински
геноцид - друга дума не е
подходяща.

Статистиката обаче не
е наука по вкуса на Хиени-
те - те са по едрите при-
казки: наругай Народа, до-
стави радост на Властта,
свърши си подлата работа.

Превъртат Българина в
устите си хора, които
направо го презират -
това отровно чувство ги
прави слепи и глухи за
народните истини.

Тези истини не им и
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Първи бе Иван Костов. Сега
е ред на Бойко Борисов да се
опита да спре кръвотечението на
България. От близо 20 години,
който дойде на власт, си въоб-
разява, че с него страната при-
добива непреодолима привлека-
телност, на която не могат да ус-
тоят милионите българи, напус-
нали я по принуда или просто с
отвращение. Държавната агенция
за българите в чужбина обяви ми-
налата седмица, че ще кани с
писма българите зад граница да
се върнат в родината си, която
вече била в състояние да им оси-
гури добра работа. Дали е така?

Костов пръв забеляза след
10 години преход, че за много
българи той не означава нищо
друго, освен широко отворен
изход към по-достоен живот в
чужбина.

През пролетта на 2000 г. то-
гавашният премиер лансира ини-
циативата си "Българският Велик-
ден" под девиза "България има
нужда от вас!". Държавата се из-
прави по това време пред непоз-
нато изпитание, защото започна
преговори за членство в ЕС и се
чудеше как да ги води. Управля-
ващите се чувстваха неуверени,
гледайки отвисоко на своите съг-
раждани, и затова им хрумна, че
най-лесно ще си решат задачата,
ако заложат на помощта на бъл-
гари в чужбина, които вече са по-
научили особеностите на живота
в Европа. "За мен като министър-
председател на България е чест
да се обърна към всички вас с
думите: България има нужда от
вас. България - изправена пред
предизвикателствата на прегово-
рите за присъединяване към Ев-
ропейския съюз - има нужда от
млади, образовани и успели бъл-
гари, които да допринесат със сво-
ята енергия и професионален опит
за тяхното бързо и успешно осъ-
ществяване."

Уверен в своята непогреши-
мост, Костов не забеляза, че слага
началото на нечестно разделяне
на българите на лоши и добри,
което следващите правителства
щяха да развият с още по-голямо
усърдие. Лошите са в България,
защото тях властта си ги знае как-
во могат и те никога не я обс-
лужват толкова добре, колкото тя
ги обгрижва. Добрите са навън,
защото успяват дори без нейна
помощ.

Само година по-късно на
Костов му просветна, че може

Ìóòðîêðàöèÿòà çàêúñà
çà êà÷åñòâåíè áúëãàðè

12.5% îò òðóäî-
ñïîñîáíèòå
áúëãàðè ðàáîòÿò
â ÷óæáèíà.
Òàì æèâåÿò è
åäíà ÷åòâúðò
îò áúëãàðñêèòå
äåöà - 200 000,
íàïóñíàëè ñ
ðîäèòåëèòå ñè
èëè ðîäåíè
çàä ãðàíèöà

би греши, защото през 2001 г.
вторият "Български Великден" се
запомни с предизвикателния
емигрантски лозунг "Срам ни е
от вас". Издигна го изписан вър-
ху тениска една млада българка
на работа в Брюксел - Любка
Качакова, - която след два ме-
сеца спечели парламентарните
избори в 24-ти Софийски район
срещу... Иван Костов. След това
стана зам.-министър на иконо-
миката.

Правителството на Симеон
Сакскобургготски, което в най-
голяма степен можеше да се оп-

И вие - милион и половина, дето
избегахте... Материалът, дето се
явява на избори или от който
можем да избираме като кадри,
никак не е голям. Лесно е да се
каже: "На тебе разчитаме".

Ако така ще разчитаме, зна-
чи след 1 година ще се издъня и
аз". Борисов даде за пример Ук-
райна и Унгария. "Българите в Ук-
райна се асимилират от украин-
ската държава бавно-бавно, за-
щото са качествен материал. А в
България - нищо. В Будапеща бъл-
гарите са за пример. Навремето
Будапеща се е изхранвала само

управляваните продължават да са
лош материал, очевидно между
двете групи се отваря пропаст,
която може да бъде запълнена
само от по-добър междинен ма-
териал. По мнението на Борисов
и неговите чиновници той тряб-
ва да се търси сред българите в
чужбина. Фактите потвърждават
тяхната правота.

Нашите емигранти са най-го-
лемите чуждестранни инвестито-
ри в България, защото на година
пращат на бедните си роднини
над 1 млрд. евро (според ста-
тистиката на БНБ за 2017 г.). Вяр-Светослав ТЕРЗИЕВ

Като се имат предвид разликите
в жизнените стандарти, у нас би-
ха се чувствали по-заможни с ед-
ни и същи спестени пари. Това
обаче е добра перспектива пре-
димно за пенсионерите, както ни
показаха и заселващите се у нас
английски пенсионери.

Втората категория са гражда-
ните с български корени в небо-
гати държави като Македония,
Молдова, Украйна, Сърбия и Ал-
бания. На тях наистина им се
струва, че е по-изгодно да рабо-
тят в България, защото получа-
ват малко повече, отколкото у
дома си, и освен това спестява-
нията им са твърди като евро,
защото не може да ги хване ин-
флация поради фиксирания курс
на лева.

"Особено в Молдова и Украй-
на средните специалисти са на
суперкачествено ниво и българ-
ските работодатели са много до-
волни. Най-голям успех имаме в
традиционните български общ-
ности", каза пред в. "24 часа"
председателят на Държавната
агенция на българите в чужбина
Петър Харалампиев. Той ентуси-
азирано праща писма до емиг-
рантите да се върнат на работа
в България, защото забелязал, че
фирмите у нас изпитват остър
глад за специалисти. Тук те си
намират работа като мениджъри
по продажбите или оператори на
машини.

Българи от Украйна са започ-
нали работа като комбайнери. От
Македония пък се прибирали пре-
димно лекари и медицински сес-
три. Забелязва се тенденция и
за завръщане на готвачи. "Бъл-
гарите, които се завръщат от За-
падна Европа, знаят по два ези-
ка освен нашия, те са образова-
ни и са много ценни кадри. Те са
натрупали опит, но се завръщат
заради носталгията", твърди Ха-
ралампиев пред вестника. Емиг-
рантите от Германия и Франция
пък били склонни да се върнат
само за високоплатени позиции,
каквито, естествено, не се пред-
лагат в изобилие.

Когато говори за връщане на
българите (около 11 000 годиш-
но), властта обаче трябва да си
дава сметка, че постоянно тран-
сформира наличния "лош човеш-
ки материал" в по-добър, защо-
то 25 000 граждани напускат ро-
дината си всяка година заради
нетърпимите условия, на които
ги подлага тя. Едва когато минат
границата, управляващите започ-
ват да гледат на тях с по-голямо
уважение. И дори са готови да
ги уважат с родолюбиви писма.

В. „СЕГА“

редели като кабинет на българи-
те от чужбина, дойде точно със
заблудата, пропагандирана усър-
дно от Костов, че някой отвън
ще ни оправи. По този начин и
самият Костов стана излишен, а
един мандат по-късно разочаро-
ваните от Симеон и неговите зна-
менити 800 дни бяха толкова
объркани, че дадоха властта на
Сергей Станишев - човек без тру-
дов стаж също като Симеон. Си-
реч от един външен "успешен"
българин, та на друг, вътрешен.

2009 г. бе възлова за про-
карването на дебела, или по-точ-
но дебелашка, разделителна ли-
ния между българите у нас и в
чужбина. Заслугата бе на тога-
вашния софийски кмет Бойко Бо-
рисов, който се готвеше четири
месеца по-късно да стане пре-
миер. Поканен на традиционната
молитвена закуска в САЩ, той
разви на 3 февруари 2009 г. пред
българи в Чикаго знаменитата си
теза за лошия човешки матери-
ал в България.

Струва си да бъде цитиран
точно, защото подобни мисли не
бива да се забравят: "Каква е
основата на населението в мо-
мента - 1 млн. цигани, 700-800
хиляди турци, 2.5 млн. пенсио-
нери. Ей това е срещу ГЕРБ. Пен-
сионерите с цялата си глупост
ги води носталгията... Все едно
че ще се върне младостта. Нико-
га няма да се върне младостта.
Обаче това си ги води и под строй
отиват да гласуват за Станишев.

от българи градинари. И до ден
днешен, ако кажеш - аз съм бъл-
гарин градинар, те возят в трам-
вая без пари", разказа бъдещият
премиер.

И той заложи донякъде на
кадри от чужбина (например на
финансовия министър Симеон
Дянков и еврокомисарката Крис-
талина Георгиева), но те не пот-
върдиха тезата му, че "външни-
те" българи са по-качествени от
"вътрешните". Сега пак се връща
към същата теза, но с условие-
то, че не кани емигранти за ми-
нистри.

Това се подразбира от фак-
та, че писмата до нашенците зад
граница се пишат не от негово
име, а от средното ниво на ад-
министрацията, каквато е Дър-
жавната агенция за българите в
чужбина. Сиреч заповядайте, но
недейте да си вирите носовете
като "великденчета".

От Костов досега постепенно
настъпи важна промяна. Прехо-
дът ни изведе до пълна победа
на мутрокрацията, която кара ве-
че трети мандат. Може би по та-
зи причина близки до нея соци-
олози ни уверяват така упорито,
че преходът е приключил. Тя се
оказа най-успешният политичес-
ки модел за България, която пър-
воначално не съзнаваше, че вър-
ви по пътя на криминална тран-
сформация.

След като по метода на про-
бата и грешката се сдобихме с
най-успешните управляващи, а

но е, че отвън идват главно пари
за лично харчене, но щом изля-
зат на пазара, държавата си при-
бира от тях 20% ДДС. Това са
200 млн. евро в бюджета "от въз-
духа". Но потенциалът е по-го-
лям.

На 12-ата годишна среща
между бизнеса и правителство-
то в края на януари бе огласено,
че България губи 4 млрд. евро
годишно (4% от своя БВП) като
пропуснати ползи заради масо-
вата емиграция. Както отчете ми-
налата седмица Евростат, 12.5%
от трудоспособните българи ра-
ботят в чужбина. Там живеят и
една четвърт от българските де-
ца (200 000  напуснали с роди-
телите си или родени зад грани-
ца), което означава, че от поко-
ление на поколение пропуснати-
те ползи растат. Стряскащите
данни са записани в Протокол
№7 от заседание на Комисията
по политиките за българите в
чужбина на 11 октомври 2017 г.

Управляващите, които започ-
ват да се вживяват в ролята на
несменяема аристокрация, имат
основания да се тревожат, че из-
тънява квалифицираният сектор,
който осигурява тяхното благо-
получие. Точно за него набират
кадри чрез патриотичните си пис-
ма до българите в чужбина.

Те разчитат на две категории
от тях: първо, на емигрантите, ко-
ито са склонни да сменят стату-
та си на гурбетчии и да се вър-
нат с припечеленото в родината.
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Актрисата Мелани
Грифит е родена на 9
август 1957 година в
Ню Йорк в семейство-
то на Питър Грифит и
Типи Хедрън. Мелани
отрано е орисана за
актьорство - кръстена
е на героинята на
майка си в "Птиците"
на Хичкок.

Още като дете тя
се снима заедно с
майка си в многосе-
рийната документална
драма "Рев". Но това
явно не е достатъчно
за нея, защото на 15
години бяга от къщи,
а на 18 се омъжва за
актьора Дон Джон-
сън. Двойката се
разделя само няколко
месеца по-късно.
Срещат се отново
през 1989 г., отново
се влюбват и сключ-
ват втори брак.

Бъдещата актриса
се сблъсква с холивуд-
ските пороци още от
млада.

Едва 23-годишна,
става жертва на
катастрофа на "Сън-
сет булевард" в Холи-
вуд, в резултат на
която трябва да пие
силни болкоуспокои-
телни за травма на
гръбначния стълб. Тя
се пристрастява към
тях и до ден днешен
се бори със зависи-
мостите си.

Истинска слава
печели през 80-те и
90-те години. Грабва
"Златен глобус" за
ролята си в "Работещо
момиче" през 1988
година. Участва в
"Още един ден в рая"

От „Работещо момиче“ до днес -
Мелани Грифит на 61

и в "Луди в Алабама".
След тези роли актри-
сата се снима основно
в независими филми.

След края на 18-
годишния си брак с
Антонио Бандерас
през 2015 година тя
цитира американската
писателка Дженифър
Уайнър: "Разводът не
е такава трагедия.
Трагедия е да останеш
в нещастен брак. Да
учиш децата си на
грешните неща за
любовта. Никой не е

умрял от развод".
"Мисля, че една от

причините за разпа-
дането на брака ни е,
че бях в застой.
Никой друг не е
виновен. Просто се
отпуснах и няма да
позволя да ми се
случи отново. Искам
да се наслаждавам на
живота, да правя
това, което искам",
казва Грифит.

Това е четвърти
развод за Грифит и
втори за Бандерас. По

това време той излиза
с холандката Никол
Кимпел, която работи
в сферата на банкови-
те инвестиции. Банде-
рас също заявява, че
винаги ще обича
Мелани.

Актрисата все още
не е открила любов-
та. Мелани казва, че
вече е по-сдържана с
мъжете. Не е тайна,
че тя прибягва до
пластичната хирур-
гия. "Не осъзнавах
на какво съм се
подложила, докато
хората не започнаха
да питат: "Боже,
какво е направила?".
Бях толкова наране-
на", коментира Мела-
ни Грифит интервен-
циите си отпреди 20
години.

Бившата съпруга
на Антонио Бандерас
отрича зависимостите
да са попречили на
ангажимента й към
семейството.

Грифит има две
дъщери и един син
от тримата си раз-
лични съпрузи - Дон
Джонсън, Стивън
Бауер и Антонио
Бандерас. Мелани
казва, че се гордее,
че е отгледала трите
си деца - Александър
Бауер (31), Дакота
Джонсън (24), Стела
Бандерас (20).

Дъщеря й - 27-
годишната Дакота
Джонсън, следва
стъпките на майка си
и гради кариера в
киното. Тя е звездата
във филма "50 нюан-
са сиво".

Робин Уилямс може да разсмее мебелите
Робин Уилямс е

американски актьор и
комик, който става из-
вестен след участието си
в телевизионната поре-
дица "Морк и Минди"
и с участието си в ре-
дица популярни филми
през 80-те години. Ка-
то комик се слави с им-
провизаторските си уме-
ния. Роден е на 21 юли
1951 г. в Чикаго, Или-
нойс, САЩ.

Отива си от този
свят на 11 август 2014
г. в Клифорния.

Робин Уилямс се
ражда в Чикаго. Баща
му заема ръководна
длъжност в компания-
та "Форд", а майка му е
заета в модния бизнес.
Когато е на 11 години,
се преместват да живе-
ят в Детройт. Робин е
умно момче, но най-ве-
че се отличава с чувс-

твото си за хумор. Той
е най-веселият ученик в
класа, пародира учите-
лите си и колкото оби-
чал училището, толко-
ва мразел собствения си
дом.

Чувствал се там в
пълна изолация и стра-
дал от самота. В детст-
вото си има излишни
килограми, изпълнен е
с комплекси, не общува
много с връстниците си.
След като завършва
училище, се отправя да
изучава актьорско май-
сторство в "Джулиард
скул". Само след три го-
дини неговият учител
Джон Хаусман го
съветва да продължи
напред, тъй като учили-
щето не може да му
предложи нещо ново.
Уилямс скоро се премес-
тва в Лос Анджелис.

Неговият комедиен

талант му позволява да
разсмее всички и да
достигне върховете на
киното. В Лос Андже-
лис прави номера на
комик в различни клу-
бове. Забелязва го про-
дуцентът Джордж Шла-
тер, кото му предлага
участие в телевизион-
но шоу Laugh-In. Това
се превръща в своеоб-
разен дебют за актьо-
ра на телевизионния
екран, а годината е
1977-а. На комедийно-
то поприще се отлича-
ва с големи успехи - из-
лиза на сцената в Аме-
рика и Англия, където
се ползва с особената
любов на публиката.
Англичаните казвали,
че той може да разсмее
дори мебелите. Скоро
влиза в шоуто на Ри-
чард Прайър, за което
мечтаят много комици.

Животът му се про-
меня рязко през 1978-
а, когато сестрата на
режисьора Гари Мар-
шал наблюдава играта
му в нощен клуб. Тя му
предлага да се пробва
в ролята на извънзем-
ния Морк в сериала
"Щастливи дни". На са-
мото прослушване той
сяда не като другите, а
с главата надолу, което
убеждава продуцентите
в неговата нестандарт-
ност.

Ражда се и комедий-
ното шоу "Морк и
Минди". Предава се по
канал АВС от 1978 до
1982 г., превръща се в
истинско народно шоу
и популярно сред зри-
телите. Робин Уилямс
става един от най-из-
вестните и разпознава-
еми персонажи в цяла
Америка.

Дакота Джонсън - дъщеря на актрисата

Мелани със Стела Бандерас, дъщеря от брака й
с Антонио Бандерас

Мелани Грифит
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Мистерията Мишкова нива

Най-древното
тракийско светилище
в Странджа планина
се намира в местност-
та Мишкова нива.
Обвито е в мистика
поради това, че не е
проучено добре, а и
защото е труднодос-
тъпно - намира се на
4 км югозападно от
Малко Търново, на
югоизточния склон
на връх Голямо
градище.

Култовите съоръ-
жения са открити
благодарение на
братя Шкорпил в
началото на ХХ век.
Тогава те обикалят
Източна Тракия,
навлизат в Странджа
и се натъкват на
светилището. Виждат
висока около осем
метра могила, от
основата на която
стърчат огромни
мраморни блокове.
Карел Шкорпил е
автор на първата
научна публикация за
култовия комплекс,
включена в моногра-
фията му "Описание
на старините в чер-
номорската област -
Част ІІ: Светилища и
паметници с изобра-
жение на конници",
издадена у нас през
1926 г.

Шкорпил описва
внушителния зид
около светилището с
диаметър около 26 м,
споменава, че "от
храма произлизат
много мраморни
камъни - повече от
70, пренесени в
Малко Търново за
разни постройки,
особено за църквата
и други обществени
здания". Става дума
за строителни мате-
риали, големи мра-
морни блокове и
жертвеници. В зидо-
вете и олтарите на
двата храма в Малко
Търново има различ-
ни архитектурни
детайли, които са с
мрамор като този от
тракийското светили-
ще.

Част от спомена-
тите артефакти са с
надписи на старог-
ръцки, а Шкорпил
прилага скици на
някои от тях в публи-
кацията си. Той
споменава и за две
плочи с релефи на
тракийски конник.

Известният етног-
раф и революционер
Георги Попаянов,
който обикаля Бълга-

рия и издирва тра-
кийски преселници и
бежанци, написва две
книги за Източна
Тракия: "Странджа.
Етнографски, геог-
рафски и исторически
проучвания" и "Мал-
ко Търново и негова-
та окрайнина. Антро-
по-географски и
исторически проучва-
ния". Попаянов също
споменава Мишкова
нива.

"От тези първи
публикации става
ясно, че тук има
голям археологически
обект", разказва
Ивелина Иванова,
директор на Истори-
ческия музей в Малко
Търново. Гробницата
е разкрита през 80-те
години на ХХ век.

Разкопките започват
през 1981 година по
време на програмата
"Странджа - Сакар"
под ръководството на
доц. д-р Петър Делев
и проф. Александър
Фол.

През 1986 г.
тракийският култов
комплекс е обявен за
археологически
паметник на култура-
та с национално
значение. Още в
Античността памет-
никът е бил разрушен
и ограбен, така е
намерен и в началото
на разкопките. От
открития археологи-
чески материал
изследователите
определят датировка-
та на култовото
съоръжение между

почитане на обожест-
вения прародител
херой, на тракийските
воини и тракийския
цар и така стават
храмове. "Тук не се
открити никакви следи
от погребения и се
предполага, че това е
било храм, използван
като хероон, светили-
ще на митично или
реално съществуващ
цар, жрец или герой",
посочва Ивелина
Иванова. Храмът в
архитектурно отноше-
ние е от V-IV в. пр.
Христа.

"Мраморните
жертвеници, намере-
ни вградени в две от
църквите в Малко
Търново, са посвете-
ни на бог Аполон,
което би могло да ни
потвърди, че става
въпрос за храм на
слънцето", казва
Иванова.

Жертвениците са
на Аполон, наричан
по тези места Аула-
риос. Открит е и
надпис с посвещение
на Херакъл и оброч-
ни плочки с изобра-
жения на тракийския
конник, съхранявани
в музея на Малко
Търново.

Текстът гласи: "На
добър час! На изс-
лушващия бог Апо-
лон Авларион аз
Стратон, син на
Стратона, началник
на елините, които

работят в железните
рудници, издигнах
този жертвеник в
осемнайсeтата година
от провъзгласяването
на Антонина за
Август, като сторих
обет за спасение и
успешния труд на
себе си, на близките
си и на работниците".

Съдейки по надпи-
сите, учените, изслед-
вали обекта, предпо-
лагат, че главни
божества в района на
Малко Търново са
били Зевс Дионис и
Аполон Аулариок.

"Входът на храма
е бил украсен с
монументален фрон-
тон, който посрещал
посетителите. Върху
него, освен кръстоса-
ни щит и стрела, се
виждат символите на
слънчев култ - две
обърнати човешки
длани.

Дланите са един
от древните символи
на адорация, това е
поздравът към слън-
цето", разказва Ива-
нова. Фронтонът е
запазен и до днес и
експониран пред една
от сградите на Исто-
рическия музей в
Малко Търново.

На място са запа-
зени част от подовата
настилка, блокове от
гробната камера и
дромоса - коридор,
както и части от двете
огради. Външната
крепида е с диаметър
23 метра и е обхва-
щала основата на
могилата. Мраморна-
та крепида е била
необичайно висока -
1,85 см, изградена от
огромни дъговидно
изрязани мраморни
блокове. Смята се, че
вътрешният кръг и
кръглото помещение
са по-ранен градеж,
около който по-късно
се изгражда по-
голямо свещено
пространство.

Римската вила от
II-IV в сл. Хр. е
намерена на 200
метра навътре в
гората. Била е адми-
нистративна сграда,
обслужвала светили-
щето. Там е живеело
жречеството, а по-
нагоре от вилата има
малък некропол с
цистови гробове като
на Перперикон,
които са със същата
датировка. Вероятно
там са били погреб-
вани свещенослужи-
телите.Този фрагмент е намерен преди години в Мишкова нива

тракийско светилище в Странджа

средата на ІІ хилядо-
летие пр. Хр. до
епохата на Късната
античност.

Светилището е
част от голям комп-
лекс, който се състои
от крепост на върха
Голямо Градище,
рудници в подножие-
то му, могилен некро-
пол, Голяма могила
и укрепена римска
вила рустика. В нея
са живели хората,
които са се грижели
за храма и за занаят-
чийското производ-
ство.

А дали става дума
за гробница на знатен
тракийски владетел
или храм? Много
често при траките
гробниците впоследст-
вие стават места за
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Руската премиера
на международния
театрален проект -
балет с елементи на
опера, "Кристалният
дворец" ще се със-
тои на 10 септември
на сцената на Дър-
жавния кремълски
дворец. В спектакъ-
ла, който ще пока-
жат в Москва само
един път, вземат
участие италианската
актриса Орнела
Мути, артисти от
Болшой театър и от
Михайловския теа-
тър.

Организатор на
проекта е Европейс-
кият фонд за под-
дръжка на културата
EFSC начело с
Константин Ишха-
нов.

Представянето на
балета в Москва е с
помощта на Асоциа-
цията за подкрепа на
културните инициати-
ви АПКИ и Държав-
ния кремълски дво-
рец. Премиерата на
"Кристалният дворец"
се е състояла в
Малта на 21 юли
миналата година.
Действието се разви-
ва през XVIII век по
време на управлени-
ето на руската импе-

Орнела Мути ще играе
в „Кристалният дворец“

Вълнуващо кратко бяг-
ство от реалността, което
ни отвежда в един маги-
чен свят, изпълнен с при-
казни места и герои. Точ-
но това ни предлага "Дис-
ни" с игралната адаптация
на "Лешникотрошачката и
четирите кралства".

Очаква ни величествено
приключение, което е об-
гърнато от мистерия и не-
разкрити тайни. A царстве-
ният дух и вълшебната ат-
мосфера наистина завладя-
ват съзнанието и емоциите
на всички, решили да се по-
топят в магията. "Лешни-
котрошачката и четирите
кралства" ни представя Кла-
ра Макензи Фой - жизне-
радостно и мило момиче с
особено влечение към ма-
шините и най-вече вътреш-
ните им механизми. Един-
ственото, което обсебва
мислите й, е ключът, който
ще отвори кутията, завеща-
на от наскоро починалата
й майка. В нея се намира

ратрица Анна
Ивановна, която ще
се играе от Орнела
Мути. Очарователна-
та Мути е известна с
играта си в "Укротя-
ване на опърничава-
та", "Животът е
прекрасен", "Безумно
влюбен".

Императрицата се
славела с любов към
пищните тържества
и необичайни заба-
ви. Веднъж тя поже-
лала да омъжи в
дворец от лед на
река Нева своите
придворни шутове.
Техните роли изпъл-
няват з. а. на РФ от
Михайловския теа-
тър Иван Василиев
и солистката на
Болшой театър
Мария Виноградова.

В другите главни
роли ще се изявят
примабалерината на
Болшой театър
Мария Алаш и со-
листката на оперната
трупа на ГАБТ Анна
Нечаева.

"Кристалният
дворец" е поставен
по музика на извест-
ния руско-малтийски
композитор Алексей
Шора. Режисьор и
балетмайстор са
Екатерина Миронова

Кийра Найтли играе Захарната фея

Кийра Найтли е Захарната фея в новия филм
„Лешникотрошачката“

и Александър Сомов.
Сценографията в
стил барок е на
Сергей Тимонин.
Художникът по
костюмите Елена
Нецветаева-Долгале-
ва облича артистите
в костюми, ушити
ръчно по каноните
на XVIII век.

Орнела Мути е
една от най-неустои-
мите италиански
красавици, по която
въздишат поколения
мъже. Тя е родена на
9 март 1955 година в
Рим с рождено име
Франческа Романа
Ривели.

В тийнейджърски-
те си години Орнела
работи като модел и
прави първия си
филмов дебют през
1970 г. в "Най-
красивата съпруга".
Участва предимно в
италиански филми, a
първия си дебют в
Англия прави през
1980 г. във филм на
Флаш Гордън. През
1994 година списание
Class определя Орне-
ла Мути като най-
красивата жена в
света. Мути има
3 деца - 2 дъщери и
един син, и трима
внуци.

безценен подарък, предназ-
начен за Клара.

С помощта на нейния
любящ кръстник Дроселма-
йер (Морган Фрийман) и
златната нишка, която той
й подарява, Клара ще на-
мери правилния път към
разплитането на всички за-
гадки, но с цената на прео-
доляването на много препят-
ствия. Клара попада в свят,
в който освен доброто, пред-
ставено в трите кралства -
Страната на снежинките,
Страната на цветята и
Страната на сладкишите,
неизбежно присъства и зло-
то - Четвърто кралство, дом
на тираничната Майка
Джинджър (Хелън Мирън).
Именно тя ще се изправи
на пътя на Клара в опит да
осуети плановете й. Филмът
е режисиран от Ласе Халст-
рьом и е вдъхновен от кла-
сическата приказка на
Ернст Хофман от 1816 г. В
ролята на Захарната фея ще
видим Кийра Найтли.
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Ìúäúð ñìÿõ
� Даде ли ти

сърцето си една
жена - значи ти е
дала всичко. Да-
деш ли й ти сър-
цето си - значи ще
загубиш всичко.

� Стане ли на-
печено - само пе-
чените оцеляват.

� Жената е ка-
то книгата - след прочит от много хора подвързията й
се скапва.

� Самоубийството е най-силната самокритика.

� Трудните за сваляне жени най-лесно ти се кач-
ват на главата.

� Преди да завоюваш някого, първо покори себе си.

� И закръглените жени с формата на бъчва нами-
рат своя Диоген.

� Късметът на глупака е проява на случайността.
Късметът на умния е проява на закономерността.

� Ако мъжете оправяха жените си така, както ко-
лите си - нямаше да има разводи.

� И по пътя към Рая има много прегазени.

� Грешница - жена която е попадала все на фалши-
ви мъже, докато търси истинския.

� Ако искаш да оставиш следа по пътя - върви
след хората, но ако искаш да оставиш следа в истори-
ята - накарай хората да вървят след теб.

� За снесеното яйце не е виновна кокошката, а
петелът.

� Опрашат ли някоя, мъжете винаги отпрашват на
някъде.

� Носталгията не е мъка по родината, а по споме-
ните оттам.

� Пътят на жените към звездната слава минава
през много кревати.

�  Безсилните най-обичат да се изсилват.

� На жените най-много им се иска да им искат.

� Чест е не да попаднеш в Рая, а да те изгонят от
Ада.

� Искаш ли да се видиш - огледай се в очите на
хората.

� Много мъже свършват твърде бързо, а твърде
много пък не могат да почнат.

� Щом си мислите, че щастие с пари не се купува -
значи не знаете откъде да пазарувате.

� Разводът освобождава значително място в сър-
цето ви, но и в... портфейла ви.

� Постоянните контакти с хората правят човека нер-
вен, но самотата го прави луд.

� Полов атлет е мъж, който е победил останалите
мъже в сексуално надбягване, при което се отчита
времето, броят на обиколките на "пистата" и разме-
рът на "щафетата".

� Преди да кажеш "Не!" помисли, че може да не ти
дадат друг шанс да кажеш "Да!".

� Има хиляди начини да те накарат да говориш и
само един да замълчиш.

� Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че не
харесват продукта на мисълта ти.

� Мъжете винаги казват, че имат бъдеще. Жените
пък винаги премълчават, че имат минало.

� Жена се задържа с много секс и пари, но само с
много секс не е достатъчно.

� Тръгнеш ли по непознат път, едва в края му ще
разбереш дали си стигнал, там където си искал.

� Хубавиците преди да станат "рекламно лице", пър-
во стават "рекламно дупе".

� Конституцията ни казва, че имаме много права, а
Наказателният кодекс - че не можем да ги използваме.

� Мъжете харесват девствениците, защото не по-
насят критиката.

� Свещ се гаси с духване, но се разпалва с духане.

� Много военни мундири прикриват кървавите пет-
на върху собствената съвест, а много ордени - петна-
та от чужда кръв върху мундира.

Англичанин, французин и бълга-
рин спорят от коя националност са
били Адам и Ева.

Англичанинът:
- Според мен Адам е бил англича-

нин - само един англичанин може да
бъде такъв джентълмен, че да си да-
де реброто, за да се появи Ева.

Французинът:
- А според мен Ева е била фран-

СПОР
цузойка - само една французойка
може да се предложи за една ябъл-
ка.

Българинът:
- А според мен и двамата сте в го-

ляма грешка по въпроса! Според мен
Адам и Ева са били българи - само
българин с една ябълка на гол зад-
ник може да си мисли, че живее в
Рая...

Ãðàôèòèòå íà Áàíêñè

Анекдоти

Мама ме научи на много неща още в детските го-
дини:

1. Да преодолявам невъзможното - "Затвори си
устата и си яж супата".

2. Да вярвам в бога - "Моли се тази гадост да се
изпере".

3. Да мисля логично - "Щото аз казвам така".
4. Твърдост - "Няма да станеш от масата, докато

не го изядеш".
5. Смело да гледам в бъдещето - "Само да се при-

берем вкъщи, ще ти покажа аз".
6. Да преследвам целите си - "Искаш вода? Иди

си налей!"

ДОБЪР УРОК

Мъж бил при любов-
ницата си и се прибрал
късно у дома. Жена му
го посреща с въпрос:

- Къде беше досега?
- Ами, ъ-ъ-ъ...
- Може би на съвеща-

ние в работата?
- Да, да, на съвеща-

ние...
- А защо миришеш на

женски парфюм?
- Ами, ъ-ъ-ъ...
- Може би около теб

на съвещанието са стоя-
ли жени?

- Да! Разбира се, око-
ло мен имаше жени.

- А защо имаш женски
косми по сакото и черви-
ло по ризата?

- Ами, ъ-ъ-ъ...
- Може би в претъп-

кания автобус някоя же-
на, без да иска, те е из-
цапала?

- Да! Така си беше...
- Добре, хайде лягай

си!
Мъжът се съблича.
- Я, чакай малко! За-

що си с женски гащи?
- Жена... ти си по-ум-

на... измисли нещо!

  

- Тате, защо в кабине-
та ти има снимка на Бой-
ко Борисов?

- Ами... в случай че
вземе да дойде!

- Ахааа! Сега разби-
рам защо до леглото на
мама има картичка с
Джордж Клуни, а в стая-
та на баба - с архангел
Михаил!

Ãðàôèòèòå íà Áàíêñè
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От април насам - тоест
след като времето се затоп-
ли трайно, житното зрънце
застава в центъра на вни-
мание на въдичарите. Вяр-
но е, че в начало на перио-
да те все още отделят по-
вечко внимание на различ-
ните видове животинска
стръв, сред които са и чер-
веите (бели, торни, земни…).
Но през летния сезон и в
по-топлите есенни дни сва-
реното житно зрънце почти
неизменно присъства във
въдичарския багаж. Преди
да видим защо, да добавим,
че в началото на лятото,
преди узряване на житата,
същата роля може да се по-
вери и на пшенични зрънца,
които са още в млечна зре-
лост. Явно за тази година
трябва да загърбим подоб-
на възможност. Но нищо не
пречи въдичарите да запом-
нят това предупреждение и
следващата година (живот и
здраве!) да го включат в
практическия си арсенал.

Нека не звучи пресиле-
но, но от житното зрънце ка-
то стръв се интересуват по-
не 3/4 от нашенските видо-
ве риби. Ето списъка на ве-
роятната клиентела: шаран,
каракуда, платика, мряна,
скобар, речен кефал, чер-
веноперка, бабушка… Даже

и да сме пропуснали някоя
от видовете риби, няма
страшно. Принципът е ясен:
фактически от житните
зрънца като храна (и стръв)
не се интересуват само ри-
бите с изявени хищнически
наклонности.

С това, обаче, предимст-
вата на житното зрънце не
се изчерпват. Ето още някои
негови допълнителни положи-
телни качества:
� Запасът от житни зрън-

ца може да служи едновре-
менно и за стръв, и за зах-
ранка. А това подкрепя един
от принципите в риболова:
идентичност между стръв и
захранка. Рибите, поели бе-
зопасно житно зрънце (от
захранката), не са толкова
подозрителни и към онези
зрънца, които са със скрита
в тях кука.
� Не е без значение, че

тази стръв е издържлива
при замятане и де факто
зрънцето може да стои вър-
ху куката докато някоя ри-
ба не се съблазни от него.
В зависимост от особенос-
тите на избрания участък, с
житно зрънце като стръв
можем да използваме и въ-
дица на плувка, и някакъв
дънен монтаж на линията.
Тоест изборът се диктува не
от вида стръв, а само от

мястото за риболов и пред-
почитанията на въдичаря.
� Приготвянето на тази

стръв (и захранка) е лесно,
но все пак трябва да се спаз-
ва определен технологичен
порядък.

Могат да се използват
обикновени житни зрънца.
Препоръчително е предвари-
телно да ги накиснем в сту-
дена вода няколко часа, след
това ги варим, докато омек-
нат добре - трябва да вни-
маваме зрънцата да не бъ-
дат преварени. За да им при-
дадем известна жилавост,
още докато са горещи, ня-
колкократно ги промиваме
със студена вода. Така отми-
ваме мръсотията по тях, а
ципата на някои зрънца се
разпуква. Както се казва, те
"разцъфват" - точно такива
зрънца трябва да избираме,
за да ги нанижем върху ри-
барската кукичка.

 А готовите вече зрънца
могат да ни осигурят резерв
за няколко излета. Ако съх-
раняваме в хладилник оста-
тъка от един път приготве-
ните по описаната техноло-
гия житни зрънца, на прак-
тика ще имаме запас поне
за седмица напред. Даже и
да сме проявили известно не-
хайство в това отношение и,
примерно, сме допуснали те

да се вкиснат, не е голяма
беда: такива зрънца могат да
ни послужат за захранка на
участъка.

Още по-добре е, ако из-
ползваме т. нар. грухани жит-
ни зрънца, минали през съ-
ответната обработка. Тях мо-
жем да намерим в почти все-
ки магазин. А сваряването и
подготовката им за стръв (и
захранка) е много по-бързо
- тези зрънца са полуобеле-
ни, с остатъчни части от об-
вивката им и сравнително
бързо се сваряват ("цъф-
ват"). Винаги можем - спо-
ред предпочитанията си, да
добавим някакъв ароматиза-
тор (та даже и оцветител)
към подготвения вече запас
от житни зрънца.
� Когато използваме жит-

но зрънце за стръв, ни е не-
обходима остра кука с тън-
ко и право стъбло. Големи-
ната й зависи от вида на
очакваните риби. Ако търсим
шаран или речен кефал, не
е грешка върху кукичката да
се нанижат 2-3-4 зрънца. Но
ако ловим скобар, мряна,

каракуда, платика или чер-
веноперка, не бива да раз-
съждаваме, че повечкото
зрънца ще ни докарат по-ед-
ра риба. Тогава едно зрънце
(в краен случай две зрънца)
са достатъчни. Пронизване-
то на зрънцето се прави та-
ка, че кукичката да премине
през някои остатъчни части
от люспата на зърното (зър-
ната).

Най-солидното доказател-
ство за предимствата на та-
зи стръв и как летните въ-
дичари я оценяват, може да
се намери в реалната прак-
тика. По бреговете на реки
и язовири, през няколко мет-
ра едни от други, въдичарс-
ки компании замятат десет-
ки килограми сварени жит-
ни зрънца за захранка на
участъка. Всеки си мисли, че
повечето изсипани във вода-
та сварени пшенични зърна
означават по-често кълване.
Но обикновено не е така -
рибите на практика са прех-
ранени от лесната плячка и
доволни се оттеглят някъде
на почивка…

Изкуствените примамки
имат един съществен недос-
татък: при придърпването им
с помощта на макарата, те
бързо преминават около ук-
ритията на рибите. Явно е,
че с такива примамки се тър-
сят хищни риби, сред които
са и пъстървите. Ако те (пъс-
тървите) в момента са сла-
бо активни, препоръчително
е да направим опит да за-
държим примамката по-про-
дължително време в тези
перспективни участъци. За-
това при риболов с плаващ
воблер, например, приложе-
те следната тактика: оста-
вете воблера известно вре-
ме да се мотае около пред-
полагемото укритие на ри-
бите, сетне направете къс

замах с пръта. Когато воб-
лерът се гмурне под водата,
го придърпайте около метър
и половина напред. После от-
пуснете влакното и вобле-
рът, повлечен от течението,
ще тръгне в обратна посока
- в резултат ще се вдигне
към повърхността. Така на
изкуствената примамка се
осигурява действително тем-
пераментен "танц" пред са-
мото укритие на рибата (в
случая - пъстървата).

Не изпускайте нервите си
- продължавайте така, до-
като един от двамата (или
вие, или пъстървата) не из-
държи. Много често подобен
трик дава резултат даже и
в места, където ви се стру-
ва, че няма укрита риба.

Кога „танцува“ плаващият воблер?

Най-запалените въдичари подме-
нят влакната върху шпулите на ма-
карите си в началото на всеки нов
сезон. Действието им е правилно, но
не е по джоба на всеки. Още повече,
че правилните грижи за монофилно-
то влакно позволяват неговият жи-
вот чувствително да се удължи. А как
да стане това? За да отговорим на
въпроса, трябва да направим прег-
лед на факторите, които влияят отри-
цателно върху фабрично гарантира-
ните му параметри.

Слънчева светлина: върху качес-
твото на монофилните влакна най-
неблагоприятно и разрушително въз-
действа пряката слънчева светлина
(по-точно нейните ултравиолетови
съставки). Затова винаги се старай-
те да съхранявате влакната така, че
върху тях да не попадат преки слън-
чеви лъчи. Даже и отразени или раз-

Ïðàêòè÷íè ñúâåòè За да не ни подведе влакното…
сеяни слънчеви лъчи действат неб-
лагоприятно. Естествено, при реа-
лен риболов това е трудно постижи-
мо. Но нищо не ви пречи да прило-
жите изискването поне в случаите,
когато няма да използвате влакното
известно време.

Температурен режим: между 10 и
25 градуса по Целзий е най-подхо-
дящата температура за използване
на монофилното влакно. По прин-
цип неголямото отклонение от тези
граници обикновено води до незна-
чително намаляване на здравината
му, но пък еластичността и разтег-
ливостта му могат да се променят
съществено.

Влажност: ако ви се налага да да-
дете няколкоседмичен "отпуск" на
влакното, препоръчително е да го съх-
ранявате на място, където относител-
ната влажност е над 60 на сто. Така

ще запазите неговата еластичност.
Издържливост на скъсване в мяс-

тото на възела: има цяла дузина ви-
дове рибарски възли. Има и изслед-
вания кои видове в какъв процент
запазват здравината на влакното точ-
но в мястото на възела. Съветът ни
е: усвоете и използвайте само пра-
вилните възли.

А ако ви се налага да свържете
отделни части от скъсано влакно, за-
дължително отрежете по няколко мет-
ра от всяка част откъм точката на
скъсване. Предполага се, че в тези
части влакното е изтънено или нара-
нено и няма никаква гаранция, че
няма да се скъса точно на същото
място.

Обърнете влакното върху шпула-
та: след края на риболовния сезон е
препоръчително да обърнете и пре-
навиете цялата дължина на влакно-

то върху шпулата. Така ще започне-
те да използвате една част от него,
която до момента почти не е вклю-
чена в действие. А и амортизацията
на влакното по цялата му дължина
(обичайно 100-200 метра) ще бъде
по-равномерна. Но не пренавивай-
те влакното направо от една шпула
върху друга. По-добре е да разпъне-
те влакното така, че да е свободна
цялата му дължина и едва тогава да
го пренавиете, като обърнете краи-
щата му (използваната вече част от
влакното се навива първа върху ос-
новата на шпулата).

Не забравяйте на дъното й да пос-
тавите някакво уплътнение (тънка
грайферирана гума, ластик, намотки
медицински или вълнен конец). Ня-
кои баш-мераклии при това действие
прекарват влакното през слабо омас-
лено с олио парцалче, при което пос-
тигат допълнителното му омекване и
почистване на повърхността от евен-
туално полепнали замърсявания.

Варени житни зрънца -
сега им е времето

Êóëèíàðèÿ

Продукти: 1 кг риба, 1 лимон, сол. За
заливката: 4 супени лъжици масло, 2 супе-
ни лъжици брашно, 1 водна чаша бяло ви-
но, връзка магданоз, 2 супени лъжици гале-
та, 200 г кашкавал, сол. Приготвяне: изчис-
тената и измита риба се нарязва на парче-
та, посолява се, поръсва се с лимонов сок и
се оставя да престои известно време. След
това парчетата риба се сваряват в малко
вода, отцеждат се и се нареждат в намазне-
на с олио тавичка. За приготвяне на залив-
ката брашното се запържва в сгорещеното
масло и се разрежда с 2 чаени чаши топла
вода. Прибавят се виното, ситно нарязани-
ят магданоз, посолява се на вкус. Сместа се
вари около 15 минути на слаб огън, като
непрекъснато се разбърква. Рибата се зали-
ва с получения сос, поръсва се с галетата и
настъргания кашкавал и се пече 20-ина ми-
нути във фурната на печката.

Риба със заливкаДа предположим, че ня-
коя от едрите притаени реч-
ни пъстърви се е подлъ-
гала от предизвика-
телните движения на
воблера. Закачена, тя
все още не е "ваша". Та-
кива риби често се осво-
бождават чрез виртуозен,
почти цирков трик - изваде-
ни на повърхността, те започ-
ват бясно да се въртят около
собствената си ос и в резул-
тат много въдичари се сбогу-
ват не само с пъстървата, но
и със своята примамка. От
този финт на хитрата риба
може да ви спаси само след-
ната тактика: като избягвате
евентуалните препятствия, из-
дърпвайте закачената риба
колкото е възможно по- про-

дължително през дълбоки час-
ти на водоема. Това се пос-
тига като прътът се държи над
водата, паралелно на повърх-
ността, но леко встрани, а не
нагоре.

Когато накрая повдигнете
към повърхността на водата
уловената едра пъстърва, тя
трябва да е достатъчно изто-
щена и вече да не разполага
нито с време, нито със сила
да приложи спасителния си
номер.
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Кого не виждаме на екрана
в „Междузвездни войни“

Героите от сагата
"Междузвездни войни"
Чубака, Учителя Йода
и Дарт Вейдър всъщ-
ност са скрити велико-
лепни актьори, незаб-
равими гласове и лю-
бопитни истории. Кои
са тези, чиито лица не
виждаме на екрана, но
са част от магията и
силата на "Междузвез-
дни войни".

Ïèòúð Ìåéõþ,
èëè ×óáàêà

Той е единственият,
който играе и в новите
"Междузвездни". С из-
вънземния си ръст 2,26
м изглежда наистина
като същество от друга
планета. Роден е в Ан-
глия и в момента е на
71 г. Когато през 1980
г. се разболява, не ус-
пяват да му намерят за-
местник за снимките на
втория епизод на
"Междузвездни", изчак-
ват го да оздравее.
Причината не е във ви-

сокия му ръст, а в то-
ва, че Мейхю се под-
готвя за ролята на Чу-
бака, прекарвайки дни
наред в зоологическа-
та градина да изучава
движенията на различ-
ни животни. През 2013
г. оперират и двете му
колена, увредени от не-
говия забележителен

ръст. Обожава своя ге-
рой, основал е фонда-
ция на негово име и
казва, че Чуи притежа-
ва преди всичко гиган-
тско сърце. Питър е
достигнал 2,26 м не
вследствие на гиганти-
зъм, а на доброкачест-
вен тумор на хипофи-
зата, отстранен успеш-

Екшън легенда минава под венчило
Екшън актьорът

Джейсън Стейтъм и
годеницата му, акт-
рисата и модел
Роузи Хънтингтън-
Уайтли, планират да
минат под венчило
преди края на годи-
ната, съобщи
Contactmusic.

51-годишният
Стейтъм и 31-годиш-
ната му избраница
са заедно от 2010 г.
Британската звездна
двойка оповести
годежа си преди две
години.

Неназован източ-
ник от обкръжението
на звездите, цитиран
от Mail of Sunday,
разкрива, че Джей-
сън и Роузи ще се

оженят преди края
на годината и плани-
рат голямо честване
в новогодишната
нощ. Очаква се
поканите за сватбата
да бъдат изпратени
през следващите
няколко седмици.
Джейсън Стейтъм е
английски актьор,
роден на 26 юли
1967 г. в гр. Шайър-
брук, графство
Дарбишър, Англия.

Известен е най-
вече с ролите си в
"Две димящи дула",
"Гепи", "Транспортер
1,2 и 3", "Италианс-
ката афера", "Револ-
вер", "Огън в кръв-
та" и "Смъртоносна
надпревара". Изпъл-

нява сам почти
всички каскади като
бой, опасно шофи-
ране, плуване, като
само в краен случай
използва дубльор.

Стейтъм от малък
има интерес към
спорта и тренира
скокове във вода и
бойни изкуства. В
продължение на 12
години е в английс-
кия национален от-
бор по скокове във
вода, а през 1992 г.
завършва на 12-о
място на световното
първенство. Баща
му е бил боксьор и
гимнастик. Актьорът
е експерт по бойни
изкуства, занимава
се и диу-джицу.

но в тийнейджърските
му години.

Ôðàíê Îç, èëè
Ó÷èòåëÿ Éîäà

Франк Оз сам пред-
лага Йода да се изра-
зява с объркан слово-
ред. Оз е известен като
един от най-добрите
кукловоди в света, при
това потомствен. През
60-те работи рамо до
рамо с Джим Хенсън
и почти три десетиле-
тия "заема" гласа си на
Мис Пиги, мечката
Фрози, Животното и
други "мъпети". Според
легендата, самият
Джим Хенсън много
искал да озвучи Йода
в проекта "Междузвез-
дни войни", но в край-
на сметка не успели да
съгласуват графиците
си и Хенсън предложил
Франк Оз. "Йода не е
гласът ми, а сърцето
ми. В куклите трябва да
вложиш цялото си сър-
це, до последната кап-
ка кръв", казва Франк
Оз, който е истинска

холивудска легенда.

Äæåéìñ Úðë
Äæîóíñ å ãëàñúò
íà Äàðò Âåéäúð

Налага се да го
включат, защото ак-
тьорът Дейвид Проус,
който реално влиза в
костюма на Вейдър, е
с ужасяващ средноаме-
рикански акцент. След
това  гласът се прев-
ръща в неизменна част
от самия герой. Кога-
то Джеймс Ърл Джо-
унс бил момче, имал
тежка форма на заек-
ване и непрекъснато
посещавал различни
логопеди, а после и ак-
тьорски курсове. Пара-
доксът е, че той и Дей-
вид Проус никога не са
се срещали очи в очи,
въпреки че заедно са
създали един от най-

великите филмови зло-
деи в историята.

Äåéâèä Ïðîóñ
å òÿëîòî íà
Äàðò Âåéäúð
и до края си остава са-
мо тялото в костюма,
дори когато Вейдър си
показва лицето - нещо,
което Проус никога ня-
ма да прости на
Джордж Лукас. Най-
напред той е ужасно
обиден, че Лукас и дру-
гите намират гласа му
за неподходящ за ро-
лята и наемат Джеймс
Ърл Джоунс като дуб-
льор. Режисьорът
Джордж Лукас тържес-
твено му обещава, че
по-нататък ще "върне"
в играта гласа му -
след като поработи
върху акцента си. То-
ва не се случва.

Учителя Йода

Питър
Мейхю

или
Чубака
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Мила Кунис смесва жанровете и успява
На 14 август рожден

ден празнува известната
актриса Мила Кунис.
Родена през 1983 година в
Черновци, Украйна. Тя
започва своята кариера
още на 11-годишна въз-
раст. От 1998 до 2006 г.
участва във всичките 201
епизода от 8-те сезона на
известния в САЩ сериал
"Шеметни години", което й
носи голяма популярност.
Участва в десетки филми
и сериали, по-известните
от които са "Американски
психар 2", "Черният ле-
бед", "По приятелски",
"Пътят на Юпитер".

Истинското й име е
Милена Марковна Кунис.
Баща й Марк е инженер,
а майка й Елвира - учи-

Сара Брайтман -
Ангел на музиката

Певицата Сара Брайт-
ман не привлича никога
вниманието към себе си с
евтини скандали и прово-
кативни измислици.
Отсъствието на реклама
не й пречи да продава
дисковете си с милионен
тираж. Чувственият
тембър на гласа й и
проникновените текстове
завладяват сърцата на
слушателите по целия
свят.

Сара се ражда на 14
август 1960 г. близо до
Лондон, в Бъркхамстед.
Нейната майка Пола като
млада се увлича от бале-
та и театралната само-
дейност. Затова малката
Сара попада в балетна
школа само на три годи-
ни. Там се разкрива в
нова, неочаквана светли-
на. Независимо от безгра-
ничната родителска
любов тя никога не е
била глезена и капризна.
Цени времето си и спазва
по часове задълженията
си. След училище до осем
часа вечер се отдава на
заниманията по балет.

Като младо дарование
само на 11 години я
изпращат в школа -
интернат по сценични
изкуства. В тази обста-
новка тя се чувства край-
но некомфортно. Опитва
се да дружи с други деца,
но това не се получава.
Постоянно искала да
избяга от това омразно
училище. Един път дори
успяла, но не го повтори-
ла заради разговора с
баща си. Искала да пее,
но не се решавала да
застане срещу родителите
си. Пола Брайтман разб-

рала, че дъщеря й е
надарена с прекрасен
глас, едва когато станала
на 12 години. На училищ-
но тържество любимото й
чедо изпълнило песента
от мюзикъла "Алиса в
страната на чудесата".
Макар в този момент да
изглеждала като сива
мишка със скоби на
зъбите, залата била
възхитена от прекрасния
й глас. Така след една
година я изпратили на
прослушване в театър
"Пикадили", където наби-

рали актьори за новия
мюзикъл на Джон Шле-
зингер "Аз и Алберт".

Харизматичната Сара
получила две роли - на
Вики, голямата дъщеря
на кралица Виктория, и
на уличен бродяга. В този
момент тя разбира, че
иска да свърже завинаги
живота си със сцената.
На 14 години се премест-
ва в Лондонската школа
по сценични изкуства.
През летните ваканции
работи като модел.

Девойката, мечтаеща

да стане певица, не се
ограничавала само с
балета. Взема уроци по
китара и познава най-
добрите в тази област.
Всички очакват да я
поканят в кралския балет,
но това не се случва.

Сара само на 16 годи-
ни става член на попу-
лярната танцувална трупа
Pan's People. С времето
това вече не й носи
радост, а по стечение на
обстоятелствата хореог-
рафката Арлин Филипс
търси танцьори за
групата Hot Gossip. По
това време Сара прави
записи на песни и една
привлича продуцента
Ханс Ариола. Той търси
подходящ глас за нова
песен и Сара точно под-
хожда за вокалистка. За
кратко време певицата
става популярна и обича-
на от слушателите в
Англия. През 1980 г. тя
случайно попада на обява
за новия мюзикъл "Кот-
ки" на Андрю Лойд Уебър.

На кастинга предпочи-
тат неординарни личнос-
ти. Тя се облича в одежда
със зелено-син цвят и
индианска причаска.
Разбира се, бива забеля-
зана и след няколко
месеца разбира, че е

телка по физика. Семейст-
вото се преселват в Лос
Анджелис, когато Мила е
на седем години.

Една от първите й роли
е в хитовия сериал "Спа-
сители на плажа". По
време на снимките на
двата епизода, в които
малката Мила участва, тя
е била едва на 11 години.

Актрисата е участвала
и в няколко музикални
клипа, сред които Jaded на
"Аейросмит".

На екрана се целува с
Аштън Кътчър по време
на снимките на сериала
"Това са 70-те". Актрисата
призна наскоро, че е
почти сляпа с едното си
око от много години. Все
пак след няколко опера-

ции в последните години
състоянието на зрението й
се е подобрило.

Очите на филмовата
звезда са с различен цвят
- дясното е зелено, а
лявото - кафяво.

В края на 2010 г. на
екран излиза "Черният
лебед", където Кунис и
Натали Портман играят
балерини - съперници.
Портман предлага на
режисьора кандидатурата
на Кунис за ролята на
Лили, тъй като са близки
приятелки.

По признание на сама-
та Кунис, предпочита да
се снима в комедии, а не
в драми, защото намира в
тях нещо забавно за себе
си.

одобрена за малка роля
на котката Джемайма.

Тя е звезда на пресича-
щите се стилове и жанро-
ве. След една година игра
в "Котки" получава глав-
ната вокална партия в
"Славеят" на композитора
Чарлз Страус. Отзивите
за нея в пресата са блес-
тящи. Следващите някол-
ко години Брайтман става
муза на композитора със
световна слава Андрю
Лойд Уебър. За изпълне-
ние на сложни партии
взема уроци по вокал от
големия тенор Пласидо
Доминго, заедно с него
работи по "Реквием" на
Верди през 1985 г. Истин-
ски триумф постига с
гласа и артистизма си
във "Фантомът на опера-
та". След тази изява
започват да я наричат с
псевдонима "Анел на
музиката".  Заедно с Хосе
Карерас артистката изпя-
ва композицията Amigos
para siempre - официлната
песен на Олимпиадата в
Барселона. Целият свят
разбира коя е тя, след
като с тенора Андрея
Бочели пускат диска на
Time to say goodbye.
Тиражът е 15 милиона
копия, които се разпрода-
ват веднага.

 Сара Брайтман и Андрю Лойд Уебър

Неповторима на сцената и в живота
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Иван ГРАНИТСКИ

Йоан Левиев - още
един ярък творец от
великолепната пловдивс-
ка петорка. Заедно с
Димитър Киров, Христо
Стефанов, Георги Божи-
лов-Слона, Енчо Пирон-
ков, за няколко десетиле-
тия те създават толкова
мащабно и многообразно
в жанрово и тематично
отношение творчество,
че е невъзможно да си
представим историята на
българското пластическо
изкуство през втората
половина на XX век без
сътвореното от тях. Най-
разнообразни са превъп-
лъщенията на таланта на
Йоан Левиев още от
ранните му творби -
стенописи, фрески,
сграфито, мозайки.
Художникът разгръща
своя монументален стил,
търсейки не само деко-
ративните ефекти, но
много повече, разчитайки
на вътрешното напреже-
ние, експресията на
внушението.

От самото начало той
е под силното и благо-
родно влияние на такива
световни майстори на
монументалната живопис
като Диего Ривера,
Давид Алфаро Сикейрос,
Хосе Клементе Ороско.
Но нашият автор много
скоро създава свой
собствен и неповторим
оригинален стил. В ма-
щабните му пана (нека
посочим тук три работи в
Пловдив - мозайката в
подлеза на панаирното
градче, фреската "Земята
и човека" във ВССИ
"В. Коларов" или уникал-
ната фреска в библиоте-
ката "Иван Вазов") ще
открием не само май-
сторско владеене на про-
странствените ракурси и

Ìíîãî çíà÷èì å ïðèíîñúò ìó çà ðàçâèòèåòî íà áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ñòèë

дуалния стил на всеки от
тях, но и създава особе-
на аура на културния
живот в Пловдив през
втората половина на
миналия век. Една вели-
колепна творба на Йоан
Левиев, изпълнена в
масло със заглавие
"Разговор на чаша кафе",
ни дава представа за
тази особена атмосфера,
сякаш наелектризирана с
енергиите на съзерцание-
то, размишлението,
творческия диалог. Тук
виждаме не само прек-
расната типизация на
двата образа - портрета
на Христо Стефанов,
както и автопортрета на
Йоан Левиев, но и много-
вековните културни
пластове на Стария
Пловдив. Йоан Левиев е
психолог на човешката
душа, той умее да изтръг-
не дори и от на пръв
поглед неодухотворения
детайл или подробност
вътрешния му глас,
скритите послания на
другата действителност.
Той знае, че често пъти
зад видимата фактура на
нещата има много по-
богат разнообразен и
невероятен живот, чиито
причудливи извивки той
отразява - ту като драма-
тични и съзерцателни
състояния, ту като иро-
нично-гротескови плано-
ве, ту като мащабно-
героични внушения.

Дълбокото символно
алегорично мислене на
Йоан Левиев му позволя-
ва да открие безкрайни
вътрешни обеми дори
в миниатюрния пейзаж
или рисунка, както
и да открои нежния,
деликатен, лирично
извисен детайл в някое
мащабно пано, мозайка
или стенопис.

скритите ефекти на
линейната перспектива,
но и раздвижена факту-
ра, разчитаща на вглъбя-
ване в психологическия
план на персонажите,
все по-голямо насищане
на образите с подтекста
на алюзията и пластичес-
ките метафори.

През годините Йоан
Левиев често прибягва
до сложна система от
символи при сътворява-
нето на редица свои
тематични картини.
Монументалната стилиза-
ция великолепно съчета-
ва колажните елементи с
композиционните акценти
преди всичко по верти-
калната ос. Впечатлява-
що е усилието на худож-
ника да постига все по-
голяма пестеливост на
атрибутите и въпреки
това да засилва усещане-
то за театралност, за
особената знакова сим-
волика на декорите.

Много значим е прино-
сът на Йоан Левиев за
развитието на българския
национален стил. Той

твърде добре познава
посланията на среднове-
ковната ни художествена
традиция и нерядко
прибягва до стилизацията
на своите стенописи в

духа на средновековната
икона. Мащабните творби
на Йоан Левиев ни пора-
зяват със своята прост-
ранствена и колоритна
ритмика, понякога дори и

със своеобразните си
музикални инвенции.
Алегорията и многоплас-
товата символика се
засилват през времето в
работите на Йоан Левиев.
Достатъчно е да споме-
нем тук работи като:
"България", "Зора над
Пловдив", фреската
"Архитектурата", триптиха
"Робство", "Апокалип-
сис, 23", "Енигмата на
славата".

Дългогодишното лично
приятелство и плодотвор-
но творческо сътрудни-
чество на великолепната
петорка спомага за
развитието и обособява-
нето не само на индиви-
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От 22 до 30 август в
София и Варна ще се
проведат Дни на руското
кино в България.

Проектът се реализира
в рамките на международ-
ното културно сътрудни-
чество в областта на
киното между Руската
федерация и Република
България, насочен е към
укрепване на двустранните
отношения в областта на
киното и продължава да
запознава българските
зрители с многостранната
култура на Русия.

Организатори на фести-
вала са: Министерството
на културата на Руската
федерация, Россътрудни-
чество, Националният
филмов център, Фонд
"Кино", "Вяст Плюс", Про-
дуцентска компания "Фест-
филм".

В рамките на мероприя-
тието в София и Варна са
планирани церемонии на
откриването, прожекции
на съвременни руски
филми, срещи на руски
кинематографисти със

Традиционният концерт в
памет на Тодор Колев е с дата
24 август от 19.00 ч. в Летния
театър в Пловдив, парк Бунар-
джика.

Събитието ще се проведе и
във Варна, Бургас и Пловдив.
Освен ежегодното издание в
София, което отбелязва рож-
дения ден на известния актьор.

Форматът включва утвърде-
ни музиканти, а в отделните
песни се включват различни
популярни изпълнители като
Веселин Веселинов-Еко - бас,
Ангел Дюлгеров - китара, Ми-
лен Кукошаров - клавишни, Ро-
сен Ватев - барабани, Вили
Стоянов - тромбон, Михаил Йо-
сифов - тромпет, Мартин Та-
шев - тромпет. Сред изпълни-
телите ще бъдат Димо Стоянов
("P.I.F"), Ясен Зердев, Гери Ту-
рийска, Людмила Дяковска,
Сърмата Хари, Станимир Гъмов,
Славин Славчев. В част от гра-
довете ще се присъединят Сте-
фан Вълдобрев, Камен Воде-
ничаров, Иван Гатев от "Конт-
рол" и Ерол от "Уикеда".

Тематично издание на про-
екта на Гери Турийска "Пощен-
ска кутия за приказки", при ко-
ето известни личности ще че-
тат разкази на тема, свързана
с Тодор Колев, ще се състои
на 24 август. Публиката ще чуе
на живо емблематични за ня-
колко поколения песни - "Как
ще ги стигнем?", "Черно море",
"Фалшив герой", "Автобиогра-
фия", "Нашият сигнал", "Песен
за любимия град", "Камион ме
блъсна", "Сто кила ракия да-
вам", "Самотният човек", "Щу-
менски влак", "Виолета".ç

Ïî÷èòàò Òîäîð
Êîëåâ ñ êîíöåðò
â Ïëîâäèâ

Äíè íà ðóñêîòî êèíî â Áúëãàðèÿ

Íàêðàòêî

:

Операта "Аида" се играе
на крепостта "Царевец"
Бургаската опера ще предста-
ви "Аида" на крепостта
"Царевец". Спектакълът е на
18 август от 21.00 ч., част от
"Сцена на вековете". В
постановката на Бургаската
опера с пищен декор двореца
на Царевец се превръща в
Мемфис и Тива. В ролята на
етиопската принцеса Аида ще
влезе Йоана Железчева, а
влюбеният в нея военачалник
Радамес е баритонът Ивайло
Михайлов.

С концерт "Флейтови
импресии" отбелязват
70 години проф. Георги
Спасов
Един от знаковите български
флейтисти - проф. Георги
Спасов, ще бъде честван с
концерти "Флейтови импре-
сии" в Добрич и Балчик.
Знаменитият музикант е
познат по всички континенти
като творец с богата култура,
огромен репертоар на
отличен педагог новатор.
Самият юбиляр ще свири на
23 август от 19.00 ч. в
Огледална зала "Нели
Божкова". На 24 август от
20.00 ч. неговата музика ще
звучи в Каменната зала на
"Двореца" в Балчик.

зрители и с колеги.
В киномероприятието

ще вземе участие делега-
ция руски кинематогра-
фисти, в това число
актьорът и режисьор
Кирил Плетньов, режисьо-
рът Николай Хомерики,
актрисата Анастасия
Хомерики-Гранковская,
режисьорът Иван И.
Твердовски, композиторът
Дмитрий Носков.

Церемонията по откри-
ването на фестивала в
София ще се състои на 22
август в Голямата зала на
Руския културно-информа-
ционен център с адрес:
ул."Шипка", 34.

Прожекциите на филми-
те от програмата ще се
бъдят от 22 до 28 август.

Церемонията по откри-
ването във Варна е на 25
август във Фестивалния и
конгресен център с адрес:
бул. "Сливница" 2.

Прожекциите на филми-
те ще се състоят от 25 до
30 август, като се излъч-
ват на руски език с бъл-
гарски субтитри. ç

Îïåðàòà çà äåöà "Ïèíîêèî" ïîñòàâÿò â Áóðãàñ
Операта за деца "Пинокио" на

композитора Александър Йоси-
фов поставят за първи път в Бур-
гас, в рамките на музикалните
празници "Емил Чакъров".

"Пинокио" ще видим днес на
сцената на Летния театър от
19.30 ч. Дело е на оперния ре-
жисьор Денис Иванов, също и

Възпитаниците на лятната ба-
летна академия в еленското село
Марян подготвят спектакъла "Пъ-
туване във времето".

Спектакълът представя истори-
ята на балетното изкуство през го-
дините. Първото представление бе
в село Марян за събора на 16
август. Галаспектакълът е на 18 ав-
густ от 19.00 ч. в градското чита-
лище. Лятната балетна академия
се организира за осма поредна го-
дина по идея на примабалерината
Дияна Никифорова. В тазгодишното
издание участват над 40 млади ба-
летни надежди от цялата страна.
Първата балетна школа се е със-
тояла през 2011 година, оттогава
над 400 деца са участвали в лет-
ните обучения под ръководството
на най-опитните артисти и препо-

Â åëåíñêîòî ñåëî Ìàðÿí ïîäãîòâÿò
"Ïúòóâàíå âúâ âðåìåòî"

нието е приказно, вълшебно, ре-
шено в модерен стил на изразя-
ване", каза Денис Иванов. "Пи-
нокио" в Бургас ще се изпълня-
ва под диригентската палка на
маестро Цанислав Петков, а в
спектакъла ще участват оркестъ-
ра и балета на Държавната опе-
ра в морския град.ç

декорите, костюмите и гримът на
артистите.

Денис Иванов изучава прото-
типа на татко Карло, а именно,
Карло Лорендзини, по-известен
като автора Карло Колоди. Той е
бил вдовец, страдащ много от то-
ва, че няма деца.

 Това страдание се е превър-

нало във вдъхновение на исто-
рия за собствено дете. "Много
се старах да създам образа на
съвременния хлапак, защото пре-
ди 20-30 години той се е възп-
риемал по начин, абсолютно раз-
личен от наши дни. Героите са
истински и живи, абсолютно съв-
ременни и модерни. Представле-

даватели. Възпитаниците играят в
Националния балет, Музикалния те-
атър, Старозагорската опера. Де-
цата репетират в читалищния са-
лон, който от тази година е обо-
рудван и с огледала. След обуче-
нието младите балетисти участват
в спектакли със звездите на опе-
рата.

В балетните вечери ще танцу-
ват примабалерините д-р Диляна
Никифорова, Дарина Бедева и
Марта Петкова, премиер-солисти-
те Трифон Митев и Никола Хаджи-
танев, балетният театър "Капка" от
Бургас, ученици от националните
училища по изкуства, балетните
школи "Звездна дъга", "Огледало"
и "Чиполино", "Грация", "Виргиния
балет", студио "Дуенде" от Плов-
див, "Джофри балет" от Ню Йорк.ç

Изложбата "Познати-непознати, известни-неизвестни" представя
галерия "Академия" от колекцията на Александър Керезов до 24 август.
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Турци горят долари и
унищожават айфони след
призива на турския прези-
дент Реджеп Ердоган за
бойкот на американската
електроника, предаде
Ройтерс. Подобни видеоза-
писи, демонстриращи
негодуванието на турците
от САЩ, циркулират из
социалните медии.

Турският авиопревозвач
"Търкиш еърлайнс" и теле-
компанията "Тюрк телеком"
същевременно предприеха
кампания за бойкот на
реклами от САЩ и амери-
кански фирми.

Същевременно група
таксиметрови шофьори
от Истанбул, които бяха
поставили на автомоби-
лите си турския национа-
лен флаг, проведоха
протест покрай консулст-
вото на САЩ в града и
поставиха там черен

Сладкарят от Колорадо,
който отказа да направи сват-
бена торта на гей двойка от
религиозни убеждения и ре-
шението му бе частично под-
крепено от Върховния съд на
САЩ, отново заведе дело
срещу американския щат,
предаде АП.

Този път Джак Филипс,
собственик на намиращата се
в предградията на Денвър пе-
карна "Мастърпийс кейкшоп",
е отказал да обслужи клиент,
поискал да му бъде направе-
на торта, с която да отпраз-
нува смяната на пола си. Ко-
мисията за защита на човеш-
ките права в Колорадо е от-
съдила, че сладкарят е извър-
шил дискриминация срещу
транссексуалния човек, отказ-
вайки да направи торта, с ко-
ято да отпразнува премина-
ването си от мъжки в женски

Две трети
от летателния и техническия
състав на руските ВКС са
получили бойна практика в
Сирия, съобщи руското
Министерство на отбраната.
"Ако говорим за авиацията,
то мога с увереност да
кажа, че 2/3 от летателния
и техническия състав
получиха голяма бойна
практика. Млади летци имат
по 100 и повече бойни
полета. Те са много," заяви
военният министър Сергей
Шойгу пред журналисти. Той
уточни, че за времето на
операцията на ВКС в Сирия
са извършвани планови
ротации, за да могат
максимален брой летци да
вземат участие в бойните
действия против терористи-
те. "Това обаче засяга и
другите родове войски,"
добави министърът.

Литва
ще блокира отварянето на
глава 31 от преговорите за
членство на Сърбия в ЕС,
заяви сръбският министър
за европейска интеграция
Ядранка Йоксимович в
интервю за в. "Вечерне
новости". За Литва пробле-
матичен е отказът на
Сърбия да въведе санкции
срещу Русия съгласно
решението на ЕС след
присъединяването на Крим
и войната в Украйна.
Йоксимович не спомена
дали други страни подкре-
пят решението на Литва.

Представителите
на ЕС в преговорите за
Брекзит подозират, че са
били подслушвани от
британските тайни служби,
пише в. "Дейли телеграф".
Подозренията били обявени
за първи път на 13 юли.
Представители на британско-
то правителство обаче ко-
ментират пред  изданието,
че предположенията за
подслушване са плод на
силно развито въображение
и че Лондон се сдобива с
тайна информация в Брюксел
по съвсем други начини. Ка-
то основен такъв се посочва
предоставянето на сведения
от страна на симпатизиращи
на Великобритания европей-
ски бюрократи.

Агенцията
за борба с наркотиците на
САЩ и Мексико ще създадат
съвместен екип в Чикаго
срещу мексиканските
наркокартели, техните
лидери и финанси. Целта да
бъде спряна контрабандата
на наркотици, довела до
нарастване на броя на
смъртните случаи в САЩ
заради свръхдоза.

Действащият президент
на Мали Ибрахим Бубакар
Кейта е преизбран за още
пет години. На втория тур на
президентските избори в
неделя той е получил 67,17
% от гласовете, при 32,83 %
за съперника му - водача на
опозицията Сумайла Сисе,
съобщи министърът на
териториалното управление
Мохамед Аг Ерлаф. Избира-
телната активност на
балотажа на 12 юни е била
34,54 %. Кейта ще започне
втория си мандат на 4
септември.

Â Òóðöèÿ èçãàðÿò äîëàðè è
óíèùîæàâàò àéôîíè

венец в знак на протест.
Турция смята да обжал-

ва в Световната търговска
организация (СТО) решени-
ето на САЩ да увеличиат
митата върху турска стома-
на и алуминий, съобщи
турската министърка на
търговията Рухсар Пек-
джан, цитирана от ТАСС. Тя
каза, че Турция е поканила
САЩ на дискусия на
арбитрите на СТО, покана-
та е получена от американ-
ската страна.

От своя страна Белият
дом осъди решението на
Турция да удвои митата
върху вноса на американс-
ки коли, алкохол и тютюн,
наричайки го "стъпка в
грешната посока".

"Съжаляваме за въведе-
ните от Турция мита. Те са
стъпка в грешната посока.
Митата на САЩ бяха
наложени на Турция в

интерес на тяхната нацио-
нална сигурност. Техните
мита са за отмъщение",
каза пред журналисти
говорителката на Белия
дом Сара Сандърс.

Турските погранични
власти са заловили 13 900
нелегални мигранти, главно
от Сирия и Ирак, през
първите 8 месеца от 2018 г.
при опит да преминат през
границите на Турция с
България и Гърция край
Одрин.

Според Генералната
дирекция по миграцията
над половината, а именно
8561 мигранти, са заловени
край турско-гръцката грани-
ца, а 5249 - край турско-
българската граница. Охра-
ната на западните граници
се осъществява от военни
части, наричани "Гранични
орли", към 54-та механизи-
рана пехотна бригада. ç

Àíêàðà è Âàøèíãòîí ñå îáâèíÿâàò
âçàèìíî çà ñêîêà íà ìèòàòà

Ñëàäêàð ñúäè ùàòà Êîëîðàäî, ãëîáèëè
ãî çà îòêàç äà íàïðàâè òîðòà

пол. Филипс, който казва, че
властите в Колорадо са тръг-
нали на "кръстоносен поход"
срещу него, е внесъл във втор-
ник жалба във федерален съд.

През юни Върховният съд
на САЩ се произнесе в не-
гова полза, като постанови,
че същата комисия е прояви-
ла антирелигиозно пристрас-
тие, когато е санкционирала
Филипс, че е отказал да нап-
рави сватбена торта през
2012 г. на еднополова двой-
ка. Със 7 срещу 2 гласа съ-
дът реши, че комисията е на-
рушила правата на Филипс
по силата на Първата поправ-
ка към Конституцията на
САЩ. Но той не взе решение
по по-големия въпрос дали
търговците могат да изтъкват
религията си като мотив да
не обслужват гейове и лес-
бийки, пише АП. ç

Íàêðàòêî

�
Афганистанските специални

части в столицата Кабул,
след като въоръжени

бунтовници извършиха
атака срещу база и център
за подготовка на афганис-

танската разузнавателна
служба. Военните и

служителите на центъра се
скриха в защитената зона

на комплекса, след като по
него беше открит огън от

строяща се наблизо сграда.
Същевременно броят на

жертвите на самоубийстве-
на бомбена атака в сряда

срещу образователен
център в населен предимно

с шиити район на
Кабул достигна 48, други
67 са ранени. "Ислямска

държава" пое отговорност
за нападението.

Снимки Пресфото БТА

Хиляди хора протестираха в сряда в столицата на Никарагуа
Манагуа срещу президента Даниел Ортега, който управлява

страната от 11 г. Демонстрантите настояваха за оставката на
Ортега и за освобождаването на политическите затворници.
През юли правителството прие закон, по силата на който

участието в демонстрация е определено като "терористичен" акт.
Заради включването си в шествието демонстрантите могат да

получат до 20 г. затвор.

Говорителката на Белия дом Сара
Сандърс заклеймява на пресконфе-

ренция във Вашингтон рязко
повишените мита в Турция над

американските вносни стоки. Целта
на митата е да възпрепятстват
износа от САЩ на продукти за
Турция, от което потърпевши са
големите производители в САЩ
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Спасителите продължи-
ха и през нощта срещу
четвъртък издирването на
оцелели под отломките от
автомобилния мост в
Генуа, който се срути във
вторник, а италианският
премиер Джузепе Конте
обяви извънредно поло-
жение за срок от 12
месеца в района около
града, предаде АФП.

По последни данни
загиналите при злополу-
ката са 39, а ранените 16,
от които 9 в тежко състо-
яние. Има обаче и хора в
неизвестност. Три деца на
възраст от 8 и 13 години
са сред загиналите, също
както трима млади фран-
цузи, трима чилийци и
един колумбиец.

Конте заяви, че са
деблокирани 5 млрд. евро
от националния фонд за
извънредни ситуации.
"Това е първа мярка на
правителството пред
лицето на тази трагедия",
подчерта той. Освен това

Èòàëèÿ îáÿâÿâà èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå â
ðàéîíà íà Ãåíóà ñëåä ñðóòâàíåòî íà ìîñòà
Çàãèíàëè ñà íàé-ìàëêî 39,
ðàíåíèòå - 16

в страната ще бъде
обявен национален траур.
Предстои да бъде опреде-
лен денят, който ще
съвпадне с погребението
на жертвите, добави
премиерът.

Конте отправи и кри-
тики срещу "Аутостраде
пер л'Италия", оператор
на срутилия се  мост,
който е част от управля-
вана от предприятието
отсечка на магистралата.
Премиерът заяви, че
фирмата е носела отго-
ворност да гарантира
сигурността на моста и
правителството няма да
чака резултатите от
криминалното разследва-
не, преди да предприеме
действия. По-рано минис-
търът на транспорта
Данило Тонинели каза, че
"Аутостраде пер л'Италия"
трябва да загуби конце-
сията си за магистрала
А10 и да й бъде наложе-
на тежка глоба.

"Отговорните за случи-

Партията на трудещите се вне-
се официално във Висшия изби-
рателен съд кандидатурата за
предстоящите през октомври
президентски избори в Бразилия
на вкарания в затвора свой ис-
торически лидер Луиз Инасио Лу-
ла да Силва, съобщи АФП.

"Вече е официално! Лула е
кандидат на Партията на труде-
щите се за президентските из-
бори на републиката", заяви по-
литическата формация на сайта
си. Кандидатурата на иконата на
бразилската левица обаче има
опасност да бъде анулирана през
идните дни от съда.

Партийната председателка
Глейзи Хофман показа докумен-

Îôèöèàëíî: Ëóëà äà Ñèëâà å
êàíäèäàò çà ïðåçèäåíò íà Áðàçèëèÿ

та, удостоверяващ внасянето на
кандидатурата, няколко часа пре-
ди изтичането на крайния срок
за регистриране на кандидати.
"Днес е много важен ден. Току-
що регистрирахме нашия другар
Лула въпреки тези, които не же-
лаеха това да стане", каза тя пред
около 10 000 леви активисти,
събрали се пред съда, намиращ
се в центъра на столицата Бра-
зилия.

Лула, който е бил два манда-
та президент на Бразилия, оста-
ва големият фаворит в социоло-
гическите проучвания, въпреки че
излежава присъда от над 12 г.
затвор за корупция и пране на
пари.ç

лото се имат име и пре-
зиме - "Аутостраде пер
л'Италия". След години,
през които се говореше,
че структурите, управля-
вани от частни компании,
се управляват по-добре,
сме изправени пред един
от най-големите европей-
ски концесионери, който

Президентът на САЩ Доналд
Тръмп отне достъпа до класифи-
цирана информация на бившия
директор на ЦРУ Джон Бренан,
изявен критик на американския
президент, съобщи Белият дом, ци-
тиран от АП.

"Господин Бренан използва не-
отдавна положението си на бивш
високопоставен държавен служи-
тел с достъп до много деликатна
информация, за да направи се-
рия от необосновани и възмути-
телни твърдения, както и яростни
изблици по интернет и телевизи-
ята по адрес на правителството",
каза прессекретарката Сара Хъ-

Òðúìï áëîêèðà äîñòúïà äî òàéíèòå
íà äúðæàâàòà çà áèâø øåô íà ÖÐÓ

каби Сандърс. Бренан е силно
критичен към поведението на
Тръмп. Той каза, че изявлението
му на съвместна пресконферен-
ция с руския президент Владимир
Путин във Финландия е било, "ме-
ко казано, предателско". Сандърс
каза, че достъпат до класифици-
рана информация на други нас-
тоящи и бивши длъжностни лица
също "предмет на преразглежда-
не". Става дума за бившия шеф
на ФБР Джеймс Коми, бившия
шеф на националното разузнава-
не Джеймс Клапър, бившата съ-
ветничка по националната сигур-
ност Сюзан Райс и Андрю Мак-

кейб, който бе уволнен през март
от поста заместник-директор на
ФБР. Поне двама от тях, Коми и
Маккейб, в момента нямат дос-
тъп до секретни данни.

Експерти казват, че действия-
та на правителството в отговор
на отправени критики ще бъдат
безпрецедентно политизирани на
достъпа до класифицирана инфор-
мация. Бившите директори на ЦРУ
и други високопоставени служи-
тели по сигурността получават
позволение да запазят достъпа си,
за да са в позиция да съветват
своите приемници и да заемат оп-
ределени длъжности.ç

Снимки Пресфото БТА/интернет

Бившият директор на ЦРУ Джон Бренан каза, че решението на Белия дом
да му отнеме достъпа до класифицирана информация е опит от страна на
президента Тръмп да потисне свободата на словото и да накаже критици-
те си. "Няма да отстъпя", добави той.

твърди, че този мост е
бил сигурен", каза вицеп-
ремиерът Луиджи ди
Майо. "Това са само
извинения. "Аутостраде"
трябваше да извършва
поддръжката и не го е
направила.

На първо място ръко-
водните органи трябва да

подадат оставка, възмож-
но е да оттеглим концеси-
ята и да ги накараме да
платят глоба от 150 мили-
она евро", добави той.
"Ако частната компания
не е в състояние да го
направи, ще го стори
държавата", каза в заклю-
чение Ди Майо.ç

Привърженици на бившия бразилски президент Лула да Силва носят негови портрети по време на шествие в
подкрепа на неговата регистрация като кандидат за държавен глава

Спасителите продължават да издирват оцелели под отломките от автомобилния мост в Генуа, който се срути във
вторник. По последни данни загиналите при злополуката са 39, а ранените 16, от които 9 в тежко състояние.
Има обаче и хора в неизвестност.
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Най-добрият български
тенисист Григор Димитров
започна успешно, макар и
не безметежно, защитата
на титлата си от турнира
от сериите "Мастърс" в
Синсинати. Българинът
постигна четвърта победа
в четвъртия си двубой
срещу 30-годишния герма-
нец Миша Зверев със
7:6(5), 7:5 за час и 40
минути игра на централ-
ния корт.

Двубоят първоначално
бе насрочен за около
22:30 часа българско
време, но поради пролив-
ния дъжд над американс-
кия град започна към
02:00 след полунощ.
Следващият съперник на
Димитров на осминафина-
лите в Синасинати ще
бъде не кой да е, а носи-
телят на 13 титли от
"Големия шлем" Новак
Джокович, който елимини-
ра Адриан Манарино в
три сета.

Димитров не бе пер-
фектен срещу Зверев и
особено в първата поло-
вина на първия сет напра-
ви куп грешки от форхенд.
Както често му се случва
напоследък, той започна
с ранно допуснат пробив,
но до края на първата
част повиши значително
нивото си и с разнооб-
разните си решения и
агресивна игра осъществи
обрат.

Ãðèãîð Äèìèòðîâ çàïî÷íà
ñ ïîáåäà  â Ñèíñèíàòè

Впоследствие Гришо
постигна успех в тайбрека
- четвърти спечелен от
него в американския
сезон на твърди кортове
след тези над Фернандо
Вердаско и Франсис

Ðåàë áåç Ðîíàëäî ïðåêëîíè ãëàâà ïðåä
Àòëåòèêî çà Ñóïåðêóïàòà íà Åâðîïà

Атлетико (Мадрид)
спечели Суперкупата на
Европа за трети път в
историята си. Избраници-
те на Диего Симеоне
победиха с 4:2 Реал
(Мадрид) след продълже-
ния (2:2 в редовното
време) на стадиона в
естонската столица Талин.
Ексцентричният аржентин-
ски треньор не беше на
пейката до своите поради
наказание. Симеоне
преживяваше изключител-
но емоционално случва-
щото се на терена от ВИП
ложата.

В герой за Атлетико се
превърна Диего Коста,
който блесна с два гола в
първата и 79-ата минута.
За победителите вкараха
още Саул Нигес (99) и
Коке (104). Точни за Реал

Проливен дъжд отложи близо четири часа двубоя на
българина с германеца Михаил Зверев

Тиафо (два) в Торонто
миналата седмица. Бълга-
ринът реално трябваше
много по-рано и дори
повече от веднъж да
пробие Зверев във втория
сет, като все пак го

направи в 11-ия гейм, за
да постигне заслужена
победа.

АТР попита феновете
кой според тях ще спечели
сблъсъка между Григор
Димитров и Новак Джоко-
вич. Малко изненадващо,
въпреки статистиката от
преките двубои между
двамата и баланса от 7-1
победи в полза на сърби-
на, почитателите на тениса
дават минимално предимс-
тво на петия в световната
ранглиста българин. В
полза на Григор са гласу-
вали 52% от участвалите в
допитването, а за Джоко-
вич своя глас са дали
останалите 48%. На прак-
тика обаче феновете са
разделени между двамата
и шансовете клонят към
равенство.

Самият Григор Димит-
ров смята, че има добри
шансове срещу тазгодиш-
ния шампион на "Уимбъл-
дън". "Какво да ви кажа,
той си е Новак и може да
направи абсолютно всич-
ко.

Той започна отново да
намира себе си и играе
великолепно. Спечели
отново "Уимбълдън", така
че няма какво повече да
кажа за него. Ще се
съсредоточа върху моята
игра. Напоследък правя
много неща по правилния
начин и се надявам да
продължа да ги правя за
дълъг период. Мисля, че
имам добри шансове",
коментира Гришо предсто-
ящия двубой с Джокович.ç

Лошото време в Синсинати не попречи на Григор Димитров, а треньо-
рът на българина Дани Валверду благодари на организаторите за добре

подготвения корт

бяха Карим Бензема (27)
и Серхио Рамос (63) от
дузпа.

Това беше първи офи-
циален мач на "белия
балет" след ерата "Кристи-
ано Роналдо". Мегазвезда-
та на световния футбол
беше продаден това лято
на Ювентус.

Нямаше го и Зинедин
Зидан, който сдаде тре-
ньорския пост на Хулен
Лопетеги. Заради загубата
тази вечер Реал пропусна
шанса да спечели Супер-
купата на Европа за трета
поредна година.

Треньорът на Атлетико
(Мадрид) Диего Симеоне
пък стана притежател на
уникално постижение след
победата на тима му с 4:2
над Реал (Мадрид). 48-
годишният аржентинец

стана първият в история-
та на "дюшекчиите" нас-
тавник, който записва
победи над "белия балет"
във финали на три раз-
лични турнира.

Под негово ръководст-
во Атлетико има успехи
над градския си съперник
в решителните мачове за
Кралската купа, Суперку-
пата на Испания и Супер-
купата на Европа.

С триумфа в Талин
Симеоне стана най-
успешният треньор в
историята на клуба. Той
вече има седем спечеле-
ни трофея начело на
Атлетико (Мадрид), с
което задмина легендар-
ния Луис Арагонес. Мъд-
реца от Орталеса има
шест спечелени титли с
"дюшекчиите".ç

Диего Коста (в средата), който блесна с два гола, се превърна в
герой за Атлетико (Мадрид)

                                                        Снимки Пресфото БТА

Мениджърът на Ман-
честър Юнайтед Жозе
Моуриньо и капитанът на
тима Пол Погба отново
са в сериозен конфликт.
Специалния даде лента-
та на френския национал
като част от опитите си
да задържи Погба на
"Олд Трафорд". Това оба-
че явно не е изгладило
конфликта между двама-
та, който зрее от мина-
лия сезон.

След победата с 2:1
над Лестър в петък Пог-
ба коментира пред ме-
диите: "Имам да кажа
много неща, но има и та-
кива, за които не мога
да говоря, тъй като ще
ме глобят".

Според "Сън" това
провокирало Моуриньо
да заяви на капитана си:
"Ако отново искаш да на-
пуснеш Юнайтед, подай
молба за трансфер". С
думата "отново" Жозе е
искал да припомни, че
през 2012 година Пол
Погба напуска "червени-
те дяволи", за да спече-
ли повече пари в Ювен-
тус.

Отговорът на френс-
кия национал обаче бил
смразяващ: "Ако искаш
отново да говориш с
мен, първо се обърни
към мениджъра ми!" То-
ва означава, че Жозе
Моуриньо ще трябва да
комуникира с Мино Ра-
йола.

Известно е, че порту-
галецът не харесва ра-
ботата на италианския
футболен импресарио и
го е нарочил за винов-
ник за поведението на
Пол Погба.ç

Ñêàíäàë â Þíàéòåä
ìåæäó Ìîóðèíüî è
êàïèòàíà íà îòáîðà
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Наставникът на Левски
Славиша Стоянович бил
бесен от проваления
трансфер на Мартин
Райнов от Берое, съобща-
ва Sportal.bg. Специалис-
тът бил убеден, че нацио-
налът идва на "Георги
Аспарухов", като дори го
гласял за титуляр срещу
Септември (София) в
халфовата линия до Кали
Тиам. Бившият треньор на
Цървена звезда имал
информация от ръководс-
твото, че капитанът на
заралии е договорен, но
преди ден трансферът
пропадна.

Това никак не се е
харесало на Стоянович,
който има проблеми с
доста контузени играчи
на този пост - Антъни
Белмонт и Филипе Наши-
менто, които не са готови
за игра. Освен това
Жорди Гомес, който е
твърд титуляр на тази
позиция, напуска в посо-
ка Омония (Никозия).
Сърбинът вече обмисля
вариант дори да заложи
на Илия Юруков до Тиам,
като има опция и Давиде
Мариани да бъде върнат
като опорен халф.

В същото време стана
ясно, че Жорди Гомес до
часове заминава за Ки-
пър. 33-годишният футбо-
лист постигна договора с
Омония (Никозия), като
мине ли успешно медицин-
ските тестове, ще парафи-
ра с "детелините". Испанс-
кият полузащитник прис-
тигна на "Георги Аспарухов"

Òðåíüîðúò íà Ëåâñêè áåñåí çàðàäè
ïðîâàëåíèÿ òðàíñôåð íà Ðàéíîâ

Íàêðàòêî
Антонио Вутов ще
заиграе в Ботев (Пд)

и ще подсили "канарчета-
та" в градското дерби с
Локомотив тази събота.
Бившият футболист на
Левски  ще запише втори
период в пловдивския
тим, като в първия
спечели Купата на
България и вкара гол за
победата над Лудогорец
на финала.

България се изкачи с
две места

в ранглистата на ФИФА и
вече е 47-и. Родните
национали са пред
домакина на последния
Мондиал Русия, но зад
Турция, Гърция,  Босна и
Херцеговина, Черна гора,
Сърбия и Румъния. В топ
10 има няколко промени,
а впечатления прави
липсата на финалистите
от предпоследното
Световно по футбол -
Аржентина (11) и Герма-
ния (15), в десетката.
Лидер е Франция пред
Белгия и Бразилия, а
сред най-добрите 10 са
още Хърватия, Уругвай,
Англия, Португалия,
Швейцария, Испания и
Дания.

Барселона спечели
домашната си купа

"Жоан Гампер" след 3:0
над Бока Хуниорс.
Сблъсъкът за трофея се
игра пред малко повече
от 70 хиляди зрители на
"Камп Ноу". Аржентински-
ят тим, който очаквахме
в България за мач с
Левски в чест на Георги
Аспарухов - Гунди, не
успя да се противопоста-
ви на каталунците.
Головете за Барселона
отбелязаха Малком,
Лионел Меси и Рафиня.

:

Испанецът Жорди Гомес напусна "сините", подписа
с Омония (Никозия)

изравнителното попаде-
ние за 1:1 на Станислав
Костов срещу Черно
море, асистира отново на
Костов при успеха с 2:0
над Ботев (Враца), както
и преди няколко дни на
Жерсон Кабрал при
визитата на Дунав.

Гомес се превърна в
антигерой на столичани
във финала за Купата на
България, когато изпусна
дузпа срещу Славия в
самото начало на мача,
която се оказа решаваща
за крайното 0:0, след
което "сините" се разми-
наха с трофея, падайки
на дузпи.ç

Българският младежки национал Петко Христов смени
отбора в Италия. 19-годишният защитник беше пратен
от Фиорентина под наем в третодивизионния италиан-
ски Тернана. Новината беше потвърдена на официал-
ния сайт на новия клуб на българина.

"Виолетовите" купиха Петко Христов от Славия сре-
щу 1,7 милиона евро през миналата година. Браните-

Ôèîðåíòèíà çàñèëè Ïåòêî Õðèñòîâ â òðåòà ëèãàÍèêîëàé Éîðäàíîâ ùå
ðúêîâîäè äåðáèòî â Ðàçãðàä

Дербито от петия кръг
на Първа лига между шам-
пиона Лудогорец и лидера
в класирането ЦСКА е по-
верено на рефера Николай
Йорданов, съобщават от
БФС. Двубоят е в неделя
от 21 часа на стадиона в
Разград.

Георги Кабаков пък ще
ръководи пловдивския
сблъсък между Ботев и Ло-
комотив. Срещата е в съ-
бота от 18,30 часа.

Първите два двубоя от
кръга са днес. От 18,30 ча-
са е мачът между Славия
и Дунав (Рс). Главен съдия
е Валентин Железов. От
20,45 ч. е срещата Черно
море - Берое, която ще бъ-
де ръководена от Станис-
лав Ставров.

В събота от 21 часа ще
играят Ботев (Вр) и Етър, а
главен съдия е Волен Чин-
ков.

Левски приема Септем-

Наставникът на Левски Славиша Стоянович получи първия неприятен удар, откакто е начело на "сините"

преди 13 месеца, като
изигра 44 мача, в които
вкара пет попадения.

Бившият футболист на
Уигън, Райо Валекано,
Съндърланд, Еспаньол,
Барселона, Суонзи и
Блекбърн през май се
договори със "сините" за
нов договор, но след
загубата от Вадуц в
Лихтенщайн му бе казано
да си търси нов тим.
Причината е, че преди
гостуването от Лига
Европа, когато играчите
не бяха получавали
заплати близо два месе-
ца, той си позволи да
напише на дъската в

съблекалнята - "Няма
заплати - няма пътуване".
До подобно нещо не се
стигна, тъй като Спас
Русев говори с играчите,
като още в деня на сре-
щата реванш плати една-
та заплата, но и това не
помогна на Левски да не
стане за смях за пореден
път в Европа.

Интересното е, че
докато Гомес си търсеше
отбор със знанието на
ръководството на Левски,
той играеше титуляр, а
също така записа цели
три асистенции в послед-
ните три мача. Негово
беше подаването за

Фиорентина изпрати Петко Христов да трупа опит в трета италианска лига

лят играеше за младежката формация на тима от Фло-
ренция, а в няколко случая попадаше в групата на
първия отбор за мачове от Серия "А".

В същото време Фиорентина прати още трима игра-
чи от младежката си формация под наем. Рикардо Ба-
рони е преотстъпен на Ентела, Джузепе Касо на Кунео,
а Анди Бангу на Матера.ç

ври в неделя от 18,15 ча-
са. Този мач е поверен на
Петър Костадинов. Послед-
ната среща от кръга е в по-
неделник от 20,30 часа -
Верея - Витоша. Главен съ-
дия е Станислав Тодоров.ç

Николай Йорданов


