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Политологът д-р Калоян Методиев с
указ на държавния глава бе назна-
чен за началник на кабинета на пре-
зидента и за председател на Страте-
гическия съвет при държавния гла-
ва. Досега Методиев бе главен
анализатор на Института за страте-

гии и анализи, преподавал е в СУ
"Св. Кл. Охридски" и Югозападния
университет в Благоевград. Той е на
43 години, женен, с две деца. На двата
отговорни поста Методиев заменя
избрания за евродепутат от БСП жур-
налист Иво Христов. < 3

ече седмица мина, откакто нерегламентирано
сметище се запали под мост на автомагистра-
ла "Струма". Реалността е в това, че мостът е
неизползваем задълго - според експертите
между 2-3 седмици и 45 дни, а българският
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Â
ного бумащина и подписи са необходи-
ми, за да могат хората, заклали домаш-
ните си прасета заради африканската
чума, да получат подпомагането от 300
лева, коментираха кметове и ветеринар-
ни лекари в Русе. От това се оплакват
засегнатите от заразата и на други
места в страната. Властта реши, че
право на помощ ще имат само стопа-
ните, които са отглеждали за лични
нужди до 5 прасета, като сумата ще се
дава не на брой животни, а на двор.
Едно от изискванията е кметът на
населеното място да състави протокол,
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заверен от него. Отделно стопаните
попълват заявления за подпомагане.
Техен ангажимент е да направят обезза-
разяване на обекта, като фактурата от
закупения препарат също се прилага
към пакета от необходими документи.
Задължително е да имат и банкова
сметка.  До 26 август кметовете трябва
да са готови с регистрите с имената на
стопаните, които са умъртвили своите
прасета. За да се удостовери истинност-
та на информацията обаче, се изискват
още подписите на общинския кмет и на
областния управител.

по чумаво време
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опит сочи, че ще чакаме и повече. Със сигурност за
заздравяване и ремонт на обгорелите и опасни колони
ще бъдат похарчени милиони левове народна пара. Трудно
изчислими са загубите на нерви, пари и време на пъту-
ващите, при това - в разгара на сезона, в който точно
по тази магистрала пътуват за съседна Гърция. Еколо-
гичната загуба също е огромна, особено в тази красива
част на България, където няма място за боклуци под
мостовете, нито за пожари и обгазявания. Държавните
чиновници вдигат рамене и казват, че всяка година
оглеждат трасето, но на последния оглед не видели
подобно сметище под моста. Но пък мнозина редовно
пътуващи в региона казват, че сметището е от години.
Собственикът на т. нар. склад твърди, че държавата в
лицето на многобройните институции не му е правила
забележка и че ако му е била направена, щял да пре-
махне планината отпадъци незабавно. А корабчето плу-
ва, ли плува… под моста… Да го видиш, няма да го
повярваш… Собственикът твърди, че някой е посегнал
на склада му умишлено. Защо обвинението закъсня тол-
кова? Кой ще плати масрафа - морално и материално?
Не е трудно, стига да искаш и стига държавата да си
беше на мястото, но не след, а преди. А в целия случай
с моста и сметището става дума за тероризъм, в уни-
калната му българска форма на "тероризъм от небреж-
ност и безхаберие". Безхаберие на институциите, чието
зрение е избирателно и често свързано с портфейла,
на частника, който си отваря "врата у поле" и си сто-
варва боклуците точно там, на онзи евентуалния личен
враг, който е готов да подпали и магистралата, стига да
навреди на другарчето. Колективно безхаберие, а може-
ше да убие хора, при това много хора, както стана в
Италия преди година на един подобен мост. А нима наци-
оналната инфраструктура не е въпрос на националната
сигурност!? И щом стана дума за магистрали, къде ли е
главният магистрален строител на Републиката? Защо
обича да се снима, когато им реже лентите, а дим да го
няма, когато димът подхване колоните!?

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ
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Президентът Владимир
Путин замина на работно
посещение във Франция.
Той ще се срещне с Ема-
нюел Макрон в южната
лятна резиденция на
френския държавен гла-
ва Брегансон, предаде
ТАСС. На средиземномор-
ския остров двамата ще
обсъдят двустранните от-
ношения в политическа-
та, икономическата, тър-
говската, културната и ху-
манитарната област. Пу-
тин и Макрон ще обсъ-
дят ситуацията в Сирия,
Либия, Украйна и иранс-
ката ядрена програма.
Двамата държавни глави
ще разговарят и на че-
тири очи. ç

Селекционерът на бъл-
гарския национален от-
бор Красимир Балъков
обяви списъка с играе-
щите зад граница фут-
болисти, повикани за
квалификацията срещу
Англия в Лондон на 7 сеп-
тември и приятелския
мач с Република Ирлан-
дия в Дъблин 3 дни по-
късно. Прави впечатле-
ние завръщането Георги
Миланов в отбора. Из-
ненадата е присъствие-
то в разширения състав
на десния бек Георги Па-
шов от Арарат (Армения).
Функционалното състоя-
ние на всички футболис-
ти ще бъде оценено от
медицинския щаб.

Руската държавна
корпорация "Росатом"
подаде заявление за
участие в процедурата
за избор на стратеги-
чески инвеститор по
проекта АЕЦ "Белене",
съобщават от Минис-
терството на енергети-

Добра Колева Шубелиева от хасковското село Николово навърши 100 години. Тя има две дъщери и един син, шестима внуци,
четирима правнуци и един праправнук. За юбилея се бе събрал целият род.
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ката. Според "Хори-
зонт" заявка е подаде-
на и от Корейската хид-
роядрена компания, а
до края на вчерашния
ден трябваше да се
включат още Китайска-
та национална ядрена
корпорация (CNNC).

Като изпълнители на
дейности, но не и ин-
веститори, са се предс-
тавяли френската
"Фраматом" (бившата
Areva) и "Дженерал
електрик". Възможно е
стратегическите инвес-
титори да се обединят
с някои от тези, които
искат да предоставят
оборудване, стана ясно
от думите на енергий- < 21
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Руската държавна корпорация спази
установените срокове за участие,
съобщават от Енергийното министерство

ния министър Теменуж-
ка Петкова преди дни.
Процедурата за избор
на стратегически инвес-
титор по проекта АЕЦ
"Белене" бе публикува-
на на 22 май 2019 г. в
Официалния вестник
на Европейския съюз.
Срокът за приключва-
не на процедурата е 12
месеца от датата на
публикуване. < 5

Снимки Пресфото БТА
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"Лицето Мартин Трифо-
нов е направил пълни
самопризнания", разкри
говорителят на главния
прокурор Румяна Арнау-
дова.

"Трифонов е обяснил
силата, с която е пребил
момичето. Използвал е
камък, за да й нанесе
травмите. Твърди, че под
влиянието на алкохол е
извършил действията.
Това обаче не го оправда-
ва. Причината за смъртта
на 7-годишната Кристин е
тежка черепно-мозъчна
травма", допълни още
Арнаудова.

Нямаме данни за
ненавременна намеса на
медицинския екип, добави
тя. Към момента се оком-
плектуват материалите по
делото. Събрани са първо-
начални доказателства,
които са достатъчни да
обосноват авторството на
престъплението, съобщи
говорителят на Окръжната

Жена от Каварна е дала
на мним полицай златни и
сребърни накити, 6000 лева,
300 турски лири и 100 евро,
съобщиха от пресцентъра на
областната дирекция на МВР.

Потърпевшата /68 г./ е раз-
говаряла по телефона с непоз-
нат мъж, който се представил
за служител на МВР и я убе-
дил да му предаде ценностите,
за да ги съхранява. Жената
предала парите и накитите пред
входа на жилището си.

Преди дни полицията съ-
общи за друга възрастна же-
на от Каварна, пострадала по
същата схема. Мним служи-
тел на МВР също й поискал
наличните пари да ги "съхра-
нява" и тя му предала 6800
лева на среща в градския
парк. Полицията издирва в до-
съдебни производства измам-
ниците.

БТА съобщи и за възраст-
но семейство от град Мар-
тен, област Русе, което като
дало на престъпниците 13 000
лева. На домашния телефон
на възрастните мъж и жена
се обадил мним полицай, кой-
то обяснил, че се провежда
полицейска акция по залавя-
не на телефонни измамници
и е необходимо съдействие.
След това се обадил и псев-
додоктор, който казал, че те-
хен близък е опериран и тряб-
ва да заплати сумата от 54
000 лева, отправил и запла-
хи към семейството. Така мъ-
жът и жената предали 13 000
лева.

Според отчета на област-
ната дирекция на МВР за пър-
вите шест месеца на тази го-
дина в Русенско са регист-
рирани 12 телефонни изма-
ми на стойност 88 000 лева.
За същия период на 2018 г.
били регистрирани 18 случая
за 151 724 лева.ççççç
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прокуратура в Сливен
Ваня Белева. По информа-
ция на наблюдаващия
прокурор днес прокурату-
рата очаква да получи по
факс експертна справка
от ДНК - специалисти от
София. Те са присъствали
на място в деня на убийс-
твото, като от първите
изследвания на биологич-
ните материали на мес-
топроизшествието е
изолиран ДНК - профил
на Мартин Трифонов.

Съдът ще прецени в
зависимост от състояние-
то на обвиняемия къде ще
бъде разгледана мярката.
Трифонов все още се
намира в болница, където
в събота бяха повдигнати
обвинения.

Те са за убийство на
малолетно дете по особе-
но жесток начин, за
изнасилване и за блудст-
во. Най-тежкото наказа-
ние за убийство е доживо-
тен затвор без право на

Работна група от Универси-
тета по архитектура строителст-
во и геодезия обследва пораже-
нията по колоните на моста на
АМ "Струма" след пожара мина-
лата седмица. Инженер Димитър
Назърски, който е член на тази
работна група, сподели за БНР:
"Изпитванията започнаха. В об-
щи линии ние имаме за задача,
както се казва, да поставим ди-
агнозата на болния, след което
тези данни от проведените из-
питвания ще бъдат предоставе-
ни на проектантите на мостово-
то съоръжение, които ще предп-
риемат своите конструктивни
мерки за възстановяване на про-
ектната носимоспособност, на-

Åêñïåðò: 45 äíè ùå îòíåìå âúçñòàíîâÿâàíåòî
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да изследваме.
Проблемната ситуация е сил-

но изразена в колоните по по-
сока към Кулата. Другите са в
по-добро състояние. Както и да
се погледне, тъй като има техно-
логични моменти и трябва да се
работи изключително прецизно
и точно, моето скромно мнение
е, че минимум месец и полови-
на, а може би два ще отнеме
(възстановяването) на този мост,
който е по посока към Кулата".
Назърски прогнозира в предава-
нето "Преди всички" по "Хори-
зонт", че движението в посока
София ще бъде пуснато по-ско-
ро, "може би в рамките на 2-3
седмици".ççççç

замяна, може да бъде
доживотен или 30 години
затвор. Наказанието за
изнасилване е от 15 до 20
години, за блудство - от
10 до 20 години.

Задържаният е напра-
вил пълни самопризнания
според неговите възприя-
тия, каза още прокурор
Белева. Той осъзнава
какво е направил.

Мартин Трифонов бе
задържан на 16 август
след мащабна акция на
полицията. Мъжът е
настанен в болница, след
като е оказал силна
съпротива при задържане-
то му. Престъплението е
извършено на 15 август.
Три етноса живеем в
Сотиря - общо 2800 души.

Около 2220 роми, 500
българи и останалото са
турци. Не разделям насе-
лението, всички сме едно.
Важното е да има сигур-
ност. Нещата са изтърва-
ни от държавата. Това
каза кметът на село
Сотиря Димчо Георгиев
пред камерите на "Нова
телевизия". "Мартин
Трифонов не е жител на
Сотиря. Той живее във
вилна зона, а пазарува от
нашето село", допълни
кметът. "В селото няма
напрежение, всички сме
обединени", каза Георгиев.
В Сливен вчера бе обявен
Ден на траур, в 17 часа
пред сградата на община-
та се проведе бдение в
памет на детето.ççççç

На 79-годишна възраст почина Жорж Ганчев. Из-
вестният общественик и политик е роден през 1939
година. Родното му име е Георги Ганчев Петрушев.
През 70-те години се жени за британска гражданка
и емигрира във Великобритания, а по-късно в САЩ.
Там се изявява като професионален състезател и
треньор по фехтовка, като режисьор и сценарист,
продуцент в киното и театъра в Англия и САЩ.

След 10 ноември 1989 година участва в учредява-
нето на СДС. През 1990 година основава партията
Български бизнес блок (БББ) и е неин първи предсе-

дател. Участва в президентските избори през 1992 г., получава 17% от гласовете,
което го нарежда на 3-то място сред кандидатите на първия тур след претендентите на
СДС и БСП Желю Желев и Велко Вълканов и пред бившия премиер Димитър Попов и
председателя на БАН акад. Благовест Сендов. Депутат е в 37-ото и 38-ото НС. В
парламента е председател на ПГ на БББ (1995 г. и 1997 - 2001 г.), оглавявал е през
1995 г. парламентарната Комисия за радио, телевизия и БТА. Изборът му е касиран

Ïî÷èíà íàé-êîëîðèòíèÿò ïîëèòèê íà ïðåõîäà Æîðæ Ãàí÷åâ
заради двойното българо-американско гражданство. След това многократно е канди-
дат за депутат и  4 пъти за държавен глава, но не постига предишните водещи
позиции.

Председател е на Националното патриотично обединение (НПО), учредено през
2004 г. До последно водеше предаване в ТВ "Евроком". Почина малко преди да
навърши 80 години. Преди 3 години получи тежък инфаркт, но се възстанови и про-
дължи медийните и политическите занимания.

Жорж Ганчев бе известен с колоритното си присъствие. Помнят се неговите кри-
лати фрази: "Не ме гледай умно, българино!", "Кажи си приказката, Бероне" (по време
на тв дебат към кандидат-вицепрезидента Петър Берон)", "На президентските избори
ще кандидатстваме Сульо, Пульо, Атанас и аз", "Жорж не можете да го спрете никога,
докато е жив. Трябва да го гръмнете.", "И Вие на Вашата смешна възраст, с Вашите
смешни успехи в живота, младо инженерче, ще се гаврите с човек от ранга на Жорж
Ганчев! Срам и позор!" (към вицепремиера от СДС Евгений Бакърджиев).

Жорж Ганчев бе сътрудник на българското контраразузнаване.
Поклон пред паметта на българския патриот и общественик Жорж Ганчев.
   ЗЕМЯ изразява съболезнованията си към неговите близки и съратници.

Àëî èçìàìíèê
"ñúõðàíèë"
6000 ëâ. íà æåíà
îò Êàâàðíà

деждност и дълготрайност.
Има няколко колони, на кои-

то бетонът, а респективно и ар-
мировъчната стомана, са засег-
нати по-тежко от пожара. Оче-

видно температурата е минала
800 градуса. За щастие в гредо-
вата система на моста това топ-
линно въздействие е по-слабо,
но все пак и там ще продължим
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Äî ìîìåíòà
òîé áå ÷ëåí íà
Ñòðàòåãè÷åñêèÿ
ñúâåò íà
äúðæàâíèÿ
ãëàâà è ãëàâåí
àíàëèçàòîð íà
Èíñòèòóòà çà
ñòðàòåãèè è
àíàëèçè

Ïîëèòîëîãúò Êàëîÿí Ìåòîäèåâ
îãëàâè êàáèíåòà íà ïðåçèäåíòà Ðàäåâ

Политологът и главен
анализатор на Института
за стратегии и анализи
Калоян Методиев е нови-
ят шеф на кабинета на
президента Румен Радев.

Той заема мястото на
Иво Христов, който стана
евродепутат.

Методиев е член на
Стратегическия съвет към
президента, създаден
през март. Калоян Мето-
диев е роден на 24 април
1976 г. в град София.
През 1994 г. завършва
133-то СОУ "Ал. С. Пуш-
кин" с хуманитарен про-
фил и руски език. През
2001 г. се дипломира като
магистър по политология
в Софийския университет
"Св. Климент Охридски",
където специализира
външна политика и нацио-
нална сигурност. Стажант
в Европейския парламент
в Брюксел. Доктор по
политология.

Автор на книгите
"Поколения и възраст в
политиката. Българският
преход" (2012) и "Западни-
те Балкани и България
(политика, дипломация,

Âúðõîâíèÿò ãëàâíîêîìàíäâàù âðú÷è ïàãîíèòå íà äâàìà íîâè ãåíåðàëè

сигурност)" (2016). Автор
на стотици статии и
интервюта на политичес-
ка и социална тематика.

Ползва английски,
руски, сръбски и хърватс-
ки език. Женен, с две
деца.

От 2001 г. до 2003 г. е
международен секретар
на Младежкия съюз на
демократичните сили
(МСДС), която след това
и оглавява. В периода
2004 - 2006 г. е зам.-
председател на Демокра-
тични европейски мла-

Президентът и върховен глав-
нокомандващ на въоръжените си-
ли Румен Радев удостои българ-
ски военнослужещи с висше офи-
церско звание, предаде репор-
тер на Novini.bg

Със свой указ държавният
глава назначава полковник Сто-
ян Шопов на длъжността "Коман-
дир на 2-ра механизирана бри-
гада", който бе удостоен с вис-
шето офицерско звание "брига-
ден генерал".

Румен Радев назначава и пол-
ковник Станимир Христов на
длъжността "Директор на дирек-
ция Операции и подготовка", като
го удостоява също с висше офи-
церско звание "бригаден генерал".

"Днес с удоволствие изпъл-
нявам отредените ми по Консти-

дежки общности със
седалище в Копенхаген.

На парламентарните
избори през лятото на
2005 г. е водач на листата
на ОДС за област Търго-
вище.

На 9 ноември 2005 г.
напуска СДС с шумен
скандал заедно с по-
голяма част от членовете
на НИС на МСДС и
областните председатели
на организацията.

През 2007 г. е сред
основателите на полити-
ческа партия Общество
за Нова България (ОНБ).
Формацията е със соци-
ално-консервативни
ориентация. През 2013 г.,
когато се оттегля от
активна политическа
дейност.

През 2011 г. става
доктор по политически
науки след като защитава
дисертация на тема "Гене-
рационна динамика и
биологично възрастови
фактори в българската
политика (1989 - 2007)"  От
2010 до 2019 г. е хонору-
ван преподавател в катед-
ра "Политология" на
Софийския университет.

От 2012 до 2017 г. е
асистент в ЮЗУ "Неофит
Рилски".  От 2015 г. годи-
на е главен анализатор
на Института за стратегии
и анализи.ç

Калоян Методиев

туция правомощия да връча па-
гоните на отличени с висше офи-
церско звание. Господа генера-
ли, поздравявам ви с новите зва-
ния и новите длъжности. Рабо-
тете всеотдайно и с постоянство
и убеденост за развитието на
българската армия и издигането
на нейния авторитет и престижа
на военната професия. Сигурен
съм, че ще бъдете достойни ко-
мандири", заяви президентът Ра-
дев в тържественото си слово.
От своя страна новите генерали
изказаха своите благодарности за
гласуваното високо доверие и
увериха, че ще работят за изди-
гането на авторитета на Българ-
ската армия, като допълниха, че
военната професия е преди всич-
ко кауза и призвание.ç

Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили
назначи полковник Стоян Шопов на длъжността командир на

2-ра механизирана бригада и с висше офицерско звание бригаден
генерал. Президентът назначи полковник Станимир Христов (дясно)

на длъжността директор на дирекция Операции и подготовка
и с висше офицерско звание бригаден генерал.

"Предстоящите избори са из-
ключително важни, защото дори
управляващите пак да спечелят,
ще има много промени на мест-
но ниво."

Това заяви пред журналисти
във Велико Търново политологът
Евгений Дайнов, предаде "Фокус".

В подкрепа на твърдението си
той даде за пример столицата,
където според него, ако Мая Ма-
нолова е основният опонент на
Йорданка Фандъкова, то първата
ще победи на втори тур с резул-
тат 3 към 1.

"Слави Трифонов закъсня с
поне пет години, дори повече. Ако
продължи в сърцето на общест-
вото да се завръща цивилизова-
ният начин на поведение и жи-

Ìàíîëîâà ùå ïîáåäè Ôàíäúêîâà íà áàëîòàæ
ñ 3 íà 1, ïðîãíîçèðà ñîöèîëîã

вот, очевидно е, че този процес
не може засега да бъде носен в
политиката от "Демократична
България". "Там може да има нов
човек, ново обединение, но ня-

ма да е сега, а след няколко го-
дини", посочи още Дайнов. Той
отбеляза също, че нишата, към
която трябва да се насочат но-
вите формации, е поколението на

европейските българи - младите
хора. "Сега те не гласуват, защото
не им дават да го правят от ком-
пютъра. Трябва да ходят в някакви
училища, да се редят с пенсионе-
ри от махалата, а те не го искат.

В момента, в който пуснат ин-
тернет гласуването ще се види про-
филът на младите хора. Сега не го
виждаме, защото те просто не гла-
суват. Няма да има електронно гла-
суване, защото управляващите не
искат младите да гласуват, а те не
искат младите да гласуват, защото
осъзнават, че не са като тях", ко-
ментира експертът.

Като финал той обобщи, че
очаква предсрочни избори, дори
по негово мнение те са се заба-
вили.ç

Ïî÷èíà
ãåí. î. ç. Ãåîðãè

Ñèëÿíîâ
Почина дългогодишният ге-

нерал от МВР Георги Силянов -
един от ветераните на българ-
ската контраразузнавателна об-
щност. Роден е на 17 март 1932
г. в Перущица. От 1952 г. е ра-
зузнавач и старши разузнавач
в Държавна сигурност. След то-
ва преминава по цялата йерар-
хия на службата -инспектор, на-
чалник на отделение, замест-
ник-началник отдел. От 1980 г.
до 1985 г. е началник на Ок-
ръжното управление на МВР в
Русе. В периода 1985 -1989 е
първи заместник-началник на
управление Шесто ("Борба с
идеологическата диверсия") на
Държавна сигурност. От 20 де-
кември 1989 г. е първи замес-
тник-началник на Второ главно
управление ("Контраразузнава-
не") до 1990 г.

Поколения служители в сис-
темата на МВР ще го запомнят
като искрен патриот, доказан
специалист и талантлив ръко-
водител. Беше верен привър-
женик на социалните идеи, на
които отдаде съзнателния си
живот.

Поклон пред светлата
му памет.

Издателите и екипът на
ЗЕМЯ изказват искрените си
съболезнования във връзка с
кончината на о.з. ген. Георги Си-
лянов.

Поклонението пред тленни-
те му останки ще се състои
на 24 август от 13.30 ч. в ри-
туалната зала на Централни-
те софийски гробища.

Íà òîçè äåí
:

Събития
” 917 г. - Българо-византийс-
ки войни: Българските войски,
водени от цар Симеон I,
разбиват войските на Византия
в битката при Ахелой.
” 1634 г. - В Москва е
издаден първият руски буквар.
” 1943 г. - Втората световна
война: извършена е англо-
американска бомбардировка
над Исперихско и Пордим,
Плевенско.
” 1945 г. - В СССР е създаден
свръхсекретен комитет за
разработване на атомна бомба.
” 1988 г. - Приключва Ирано-
иракската война.
Родени
” 1833 г. - Бенджамин
Харисън, президент на САЩ
” 1860 г. - Реймон Поанкаре,
Френски президент
” 1901 г. - Салваторе
Куазимодо, италиански поет,
Нобелов лауреат
” 1937 г. - Андрей Кончаловс-
ки, руски режисьор
” 1941 г. - Слободан Милоше-
вич, президент на Сърбия и
Югославия
” 1944 г. - Раджив Ганди,
министър-председател на Индия
Починали
” 1930 г. - Антон Митов,
български художник
” 1980 г. - Жо Дасен,
френски поп-певец от амери-
кански произход
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×èíîâíè÷åñêè áåçóìèÿ
ïî ÷óìàâî âðåìå

В Министерството на
земеделието се изработ-
ват нови документи. Целта
е да се облекчи режимът,
за да могат хората да
получат паричните суми
за подпомагане заради
чумата по прасетата.
Всичко се прави за първи
път и затова в движение,
решавайки ги, ще се
направи тази промяна,
каза заместник областни-
ят управител на Русе
Валентин Колев пред БНТ.

Миналата седмица
Министерството на земе-
делието спусна указания-
та, за да може стопаните,
доброволно умъртвили
своите прасета, да канди-
датстват за обезщетение.

È îáëàñòåí óïðàâèòåë òðÿáâà äà
ñå ïîäïèøå ïîä ìîëáàòà íà äÿäî
îò ñåëî çà îáåùàíèòå 300 ëåâà
îáåçùåòåíèå çà çàêëàíèòå ïðàñåòà

Стана ясно, че от обеща-
ните 300 лв. на стопанст-
во могат да се възползват
само хора с до 5 живот-
ните в задния си двор.

Едно от изискванията
е кметът на населеното
място да състави прото-
кол, заверен от него.
Отделно стопаните попъл-
ват заявления за подпо-
магане. Техен ангажимент
е да направят обеззара-
зяване на обекта, като
фактурата от закупения
препарат също се прилага
към пакета от необходими
документи. Задължително
е да имат и банкова
сметка.

До 26 август кметовете
трябва да са готови с

Констатиран е положителен ре-
зултат на чума по свинете в про-
мишлена свинеферма в русенското
село Караманово, съобщава Българ-
ската агенция по безопасност на хра-
ните (БАБХ). Определя се 3-километ-
рова предпазна зона около огнище-
то, в която влиза село Караманово.
Там принудително ще бъдат умърт-
вени всички заразени и контактни
домашни свине. Собствениците на
ликвидираните животни от регист-
рирани обекти в областта ще бъдат
обезщетени.

В 10-километровата наблюдава-
на зона около огнището влизат град
Ценово, русенските села Босилков-
ци, Кривина, Новград, Беляново, Джу-
люница, Белцов и Пиперково, както
и великотърновските села Павел,

Áîëåñòòà óñïÿ äà ñå ïðîìúêíå è â ÷åòâúðòè ñâèíåêîìïëåêñ
â ðóñåíñêîòî ñåëî Êàðàìàíîâî, îñòàíà ñàìî åäèí íåïîðàçåí

регистрите с имената на
стопаните, които са умърт-
вили своите прасета. За
да се удостовери истин-
ността на информацията
обаче, се изискват още
подписите на общинския
кмет и на областния
управител. Според кмето-

Ново понижение на цени-
те на основните зърнени кул-
тури обхвана международни-
те пазари, отчитат експертите
на Софийската стокова борса
(ССБ). Движението на коти-
ровките се обяснява с добри-
те данни за Реколта 2019 в
Европа, както и с по-благоп-
риятните прогнози за селскос-
топанската година в САЩ въп-
реки студената пролет.

В САЩ хлебната пшеница
се поевтиня с 4,00 долара до
211,00 долара/тон. Във Фран-
ция намалението е с 2,00 ев-
ро до 167,00 евро/тон, а в
Украйна и в Русия спадът е с
1,00 долар съответно до
193,00 долара/тон и 194,00
долара/тон. "След бурята през
юли, предизвикана от корек-
цията в прекалено оптимис-
тичните прогнози за реколта-
та, този месец донесе успо-
коение и спад в цените - прог-
нозите всъщност се оказаха
не толкова лоши", коментират
от борсата.

В подкръг "Зърно" на "Со-
фийска стокова борса" АД
след сделките при високока-
чествената пшеница, котиров-
ките на II Б група се връщат
към обичайните нива. Хлебна
пшеница от място се търси на
340,00 лв/тон, но предлага-
нето е от 350,00 до 370,00
лв./тон. Всички цени са без
ДДС.

Фуражната пшеница у нас
се предлага на 320,00 лв./тон.
За фуражния ечемик има ку-
пувачи на 240,00-260,00 лв./
тон. При царевицата са регис-
трирани заявки за покупка с
леко понижение до 260,00-
280,00 лв./тон, но предлага-
нето е на 290,00 лв./тон. "При
царевицата движението отвъд
океана беше стремглаво на-
долу - минус 26,00 долара до
164,00 долара/тон", отбеляз-
ват експертите.

Царевицата във Франция
отново загуби от стойността
си, като котировките паднаха
с 2,00 евро до 171,00 евро/
тон. Украйна последва тенден-
циите в САЩ. Цената за дос-
тавка през ноември се пони-
жи почти до американската
след спад с 5,00 долара до
165,00 долара/тон.

Ечемикът в Украйна пос-
къпна с 1,00 долар до 179,00
долара/тон. Във Франция се
търгува пивоварен ечемик с
намаление от 3,00 евро до
157.00 евро/тон.

Рапицата в Европейския
съюз (Еиronext) единствена
поскъпна заради очаквания
по-малък добив. Повишение-
то е с 5,00 евро до 379,00
евро/тон.ç

Открит е нов случай на АЧС,
при дива свиня - открита в зем-
лището на гр.Перущица, в област
Пловдив. Това съобщи директо-
рът на Регионалната дирекция по
горите в Пловдив, Мирослав Ди-
митров веднага след проведено-
то днес заседание на Областна-
та епизоотична комисия. Той ка-
за, че на 10 август е намерен
труп на умряло диво прасе, кое-
то е дало положителен резултат
за вируса на АЧС. Издадена е за-
повед от БАБХ, за обявяване на
първично възникнал случай на
болестта в гр.Перущица. Във
връзка с това е забранен достъ-
път до горските територии в ин-
фектираната зона, на площ от
200 квадратни километра, в зем-
лищата на ловно-стопанските ра-
йони на Брестовища, Храбрино,
Кричим, Перущица, Скобелево,

Íîâ ñëó÷àé íà àôðèêàíñêà ÷óìà â Ïëîâäèâñêî, â Êðåñíà ñëîæèõà
íîæà íà äîìàøíèòå ïðàñåòà

Вардим, Хаджидимитрово и Совата.
Това е четвъртата промишлена

свинеферма в област Русенско, в
която бе открит вирусът на АЧС.
Първи беше свинекомплексът в се-
ло Бръшлен, следван от втори в
село Николово и трети в село Го-
лямо Враново. Засега единстве-
ният индустриален обект в област-
та, където заразата не е проник-
нала, е този в село Юделник.

Към момента са умъртвени 70
006 прасета в 8-те огнища на до-
машни свине в областта, стана яс-
но на последното заседание на
Областната епизоотична комисия
на 16 август. В свинекомплекса в
село Голямо Враново са евтана-
зирани 12 500 животни, като ос-
тават още 17 000.ç

Устина и Петвар. Предстои пре-
търсване на района за умрели
диви прасета. В обявените зони
са забранени ловът и дърводо-
бивът, посочи още Мирослав Ди-
митров.

Няма да се наложи да се умър-
твяват принудително домашни
прасета в района на Кресна. То-
ва каза за БТА директорът на Об-
ластната дирекция по безопасност
на храните /ОДБХ/ в Благоевг-
рад д-р Михаил Бащавелов. Той
уточни, че стопаните съвестно са
спазили разпореждането на ОДБХ,
според което до този понедел-
ник трябваше доброволно да се
заколят всички домашни прасе-
та, отглеждани тип "заден двор".
Мярката се наложи, след като
край река Струма в района на
Кресна беше открито мъртво до-
машно прасе, което даде поло-

"заден двор", каза още д-р Ба-
щавелов. Това се прави с цел да
се ограничи разпространението
на заболяването, а и хората да
могат да ползват месото от пра-
сетата, които отглеждат. В слу-
чай, че в областта се установи
нов случай на Африканска чума
по свинете ще се пристъпи към
принудително умъртвяване, до-
пълни д-р Бащавелов.ç

жителна проба за заболяването
Африканска чума по свинете. По
първоначална информация домаш-
ните прасета, отглеждани тип "за-
ден двор" в района на първичното
огнище са между 160 и 180 и са
само в малки стопанства, каза още
д-р Бащавелов.

За цялата област важи пре-
поръката да бъдат умъртвени до-
машните прасета, отглеждани тип

Íà áîðñèòå:
Öåíèòå íà
çúðíîòî ñ
íîâ ñïàä

ве и ветеринари от засег-
ната област Русе процеду-
рата е тромава. Тази
седмица ще стане ясно в
каква посока тя ще бъде
облекчена, за да може
стопаните лесно и навре-
ме да получат своите
компенсации.ç
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България се нарежда на
19-о място сред 20-те най-
големи замърсители на пла-
нетата чрез създавани от чо-
века емисии на серен диок-
сид (SO2). С 350 хиляди то-
на, изхвърлени в атмосфе-
рата тя е и единственият
член на Европейския съюз
в този непрестижен списък.
Всичките емисии идват от
въглищни електроцентрали.
Това се твърди в публику-
ван световен доклад на
"Грийнпийс", като заключе-
нията са на базата на дан-
ни от 2018 г.

В него за пръв път със
спътници на NASA са прос-
ледени "най-горещите точ-
ки" на планетата, от които
се изхвърлят този газ. Са-
телитите следят за качест-
вото на въздуха от 2004 г.
насам, а в случая инфор-
мацията от тях е потвърде-
на и от измервания на мяс-
то в САЩ и ЕС. Най-големи-
те естествени източници са
вулканите, но при човешка-
та дейност две трети от еми-
сиите от серен диоксид ид-
ват от централи, изгарящи
въглища и петрол. Остана-
лата част идва основно от
петролните рафинерии и ме-
талургични центрове.

За България изрично е
записано, че през 2017 г.
ЕС е приел по-строги пра-
вила за сероводородните
емисии от въглищни цент-
рали, но България им се
противопоставя и продължа-
ва да позволява ТЕЦ-ове на
нейна територия да работят
по старите стандарти.

В никоя друга страна в
Европа топлоцентралите на
въглища не са посочени ка-
то основният замърсител.
По този показател на Бъл-
гария компания правят Ин-
дия, Китай, Индонезия, Тай-
ланд, Мароко, Южна Афри-
ка и Австралия.

Списъкът с 423 "горещи
точки" по света включва три
места в България. Под №33
е комплексът "Марица Из-
ток" с трите едноименни
централи и тази на "Брикел".
Те заедно са изхвърлили 205
000 тона серен диоксид,
твърдят от "Грийнпийс". То-
ва е и дял от близо две тре-
ти от българските емисии.
ТЕЦ "Бобов дол" е на 98-о
място с 85 000 тона, а тре-
тият български район е Вар-
на с дейността на "въглищ-
на централа и химически ин-
дустриален комплекс", из-
хвърлили 60 000 тона. ç

Руската държавна корпо-
рация "Росатом" подаде за-
явление за участие в про-
цедурата за избор на стра-
тегически инвеститор по
проекта АЕЦ "Белене", съ-
общават от Министерство-
то на енергетиката. В рам-
ките на процедурата за из-
бор на стратегически инвес-
титор по проекта АЕЦ "Бе-
лене", държавната корпора-
ция "Росатом" подаде заяв-
ление за участие в устано-
вените срокове. Заявлени-
ето бе прието от Национал-
ната електрическа компа-
ния на България, пише в съ-
общението.

Investor.bg припомня, че
до вчера (19 август) се при-

емат кандидатурите на же-
лаещите да участват в про-
екта за стратегически ин-
веститор за строежа на АЕЦ
"Белене".

Според "Хоризонт" заяв-
ка е подадена и от Корейс-
ката хидроядрена компа-
ния, а до края на вчераш-
ния ден ще се включат още
Китайската национална яд-
рена корпорация (CNNC).
Като изпълнители на дей-
ности, но не и инвестито-
ри, са се представяли френ-
ската "Фраматом" (бившата
Areva) и "Дженерал елект-
рик".

Възможно е стратегичес-
ките инвеститори да се обе-
динят с някои от тези, кои-

„Ðîñàòîì“ ïîäàäå çàÿâëåíèå çà ó÷àñòèå
â ïðîåêòà ÀÅÖ „Áåëåíå“
Ðóñêàòà äúðæàâíà êîðïîðàöèÿ ñïàçè óñòàíîâåíèòå ñðîêîâå,
ñúîáùàâàò îò Åíåðãèéíîòî ìèíèñòåðñòâî

Увеличените пари за зе-
меделие през тази година
активизираха пазара на зе-
меделска земя. Фермери от
цялата страна търсят изгод-
ни земеделски земи, за да
уедрят собствеността си и да
разширят обработваемите
си площи, твърдят наблюда-
тели на пазара. Това увели-
чава производителността и
води до по-ефективно и мо-
дерно земеделие, което ще
позволи на земеделските
стопани да кандидатстват за
субсидия по различните ев-
ропрограми.

Все повече земеделци,
обаче търсят по-гъвкави схе-
ми за плащане на желаната
земя, твърдят наблюдатели
на пазара. Част от тях се
насочват към специализира-
ните земеделски кредити, а
други търсят земя на разс-
рочено плащане. Подобна
опция предлага "Агрион", ли-
дер в управление на позем-
лени активи. Тази година дру-
жеството оферира на купу-
вачите изключително атрак-
тивни и плодородни ниви в
цялата страна, които могат
да се купят разсрочено за

Ôåðìåðè òúðñÿò àòðàêòèâíè ïàðöåëè,
çà äà êîìàñèðàò çåìèòå ñè
„Àãðèîí“ ïóñíà çà ïðîäàæáà áëèçî
28 õèë. äêà ïëîäîðîäíà çåìåäåëñêà çåìÿ

период от 3 години, при ми-
нимално авансово плащане.
Купуването на вноски на из-
браната земя е отлична оп-
ция, както за големите фир-
ми, които купуват сериозно
количество земя, така и за
малките производители, ко-
ито ще имат възможност да
купят съседни парцели и да
уедрят земята си, без това
да се отрази негативно на
финансовото им планиране.

За да отговори на заси-
леното търсене през летния
сезон, "Агрион" обяви за про-
дажба близо 5 000 качестве-
ни и плодородни парцела, на
цени, започващи от 300 лв./
дка. Предлагат се близо 28
хил. дка в над 700 землища
в цялата страна. Най-силно
е търсенето на наши терени
около Шумен, Плевен, Бур-
гас и Стара Загора", казаха
от "Агрион"Пълна информа-
ция за големината и место-
положението на парцелите,
които дружеството продава,
може да се намери на сай-
та на компанията на адрес
https://www.agrion.bg/bg/
zemq/sellingform, на безплат-
ния национален телефон

080011166  или на място, в
офисите на "Агрион".

Кандидати за плодород-
ната земя са крупни собст-
веници на имоти, по-малки
земеделски производители
или арендатори. Традицион-
но най-много земеделска
земя се купува от ферме-
рите, които искат да окруп-
нят парцелите си и да раз-
ширят стопанствата си ,
твърдят брокери "В послед-
ните месеци се забелязва
тенденция парцели да се ку-
пуват също така и от пчела-
ри и производители, които
се занимават с овощни гра-
дини", споделиха от земе-
делското дружество.

Покупката на земя мо-
же да донесе сигурни до-

ходи на купувачите, ако
впоследствие решат да я
отдават под наем или арен-
да. Средната рента в Бъл-
гария се увеличава всяка
година и през миналата го-
дина е достигнала 48лв./
дка. Сметките показват, че
след покупката на земедел-
ска земя и отдаването й
под наем, тя носи на собс-
твеника поне 5% доходност,
което е значително повече
от средното за пазара.

"С продажба на атрактив-
ни имоти искаме да искаме
да дадем възможност на по-
вече хора да печелят от раз-
витието на селското стопан-
ство и от притежаването на
земеделска земя", казаха от
"Агрион".

Áúëãàðèÿ åäèíñòâåíà
îò ÅÑ å ñðåä 20-òå
íàé-çàìúðñÿâàùè ñúñ
ñåðåí äèîêñèä â ñâåòà

то искат да предоставят
оборудване, стана ясно от
думите на енергийния ми-
нистър Теменужка Петкова
преди дни.

Процедурата за избор
на стратегически инвести-
тор по проекта АЕЦ "Беле-
не" бе публикувана на 22
май 2019 г. в Официалния
вестник на Европейския съ-
юз. Срокът за приключва-
не на процедурата е 12 ме-
сеца от датата на публику-
ване.

Правителството започна
процедурата за избор на
стратегически инвеститор
през май в опит да придви-
жи спрения през 2012 г. про-
ект, след като беше осъде-

на от Русия да плати над 1
млрд. лева за поръчано
оборудване, без да има
окончателен договор.

В условията към потен-
циалните инвеститори е за-
писано, че проектът трябва
да се осъществи на изцяло
пазарен принцип - без до-
говори за задължително из-
купуване на енергията от
българската държава, без
преференциални цени за
изкупуване на електричес-
ката енергия, без договори
за разлика, без предоста-
вяне на държавни и на кор-
поративни гаранции или
други непазарни механиз-
ми за гарантиране на ин-
вестицията. ç

Проектът "Твоята храна", из-
пълняван от фондация "Биосе-
лена" организира конкурс за
малки проекти на неправителс-
твени организации, насочени към
домакинствата в големите гра-
дове, където се генерират най-
голям дял от хранителните от-
падъци. Конкурсът "Твоята хра-
на" цели да повиши информи-
раността за разхищението на
храни в домакинствата и начи-
ните на намаляването му, като
ангажира потребителите в прак-

"Áèîñåëåíà" îáÿâè êîíêóðñ ñ ôèíàíñèðàíå äî 3000 åâðî ñðåùó ðàçõèùåíèåòî íà õðàíè
тически стъпки, насочени към
решаване на социалните, еко-
логичните и икономическите
проблеми, свързани с изхвър-
лянето на храна, не само на мес-
тно, но и на глобално ниво.
Грантовете са до 3000 евро. Край-
ният срок за подаване на проек-
тните предложения е 16.09.2019
г. (включително). Проектите ще бъ-
дат оценени и класирани до 25
септември 2019 г.

Основните целеви групи, към
които ще се насочат малките

проекти, са домакинствата в го-
лемите градове, където се гене-
рират най-голям дял от храни-
телните отпадъци.

За да бъдат избираеми за
малките грантове по проект "Тво-
ята храна", кандидатите трябва
да бъдат гражданска организа-
ция или сдружение на такива ор-
ганизации.

Или да са регистрирани ка-
то юридическо лице с доказан
опит в областта на своята екс-
пертиза. Кандидатите могат да

имат само партньори, които съ-
що са граждански организации
с нестопанска цел. Един канди-
дат може да подаде не повече
от един проект.

За да бъде избираем един
проект, той трябва да планира
дейности като публични събития,
панелни дискусии, образовател-
ни дейности (в училища, универ-
ситети и т. н.), улични събития и
прояви, работилници, артистич-
ни и културни прояви, младеж-
ки дейности. ç
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Вълшебно лято с детската серия
на минерална вода „Горна баня 1“
В горещите летни дни

приемът на вода за мал-
ките деца е не само не-
обходимост, но и условие
те да бъдат жизнени, енер-
гични и да продължат с
веселите игри. Водата, ко-
ято е най-подходяща за тях
е със значително по-нис-
ка минерализация и нива
на флуорид от тази, коя-
то приемат възрастните.

В отговор на потреб-
ността от вода, подходя-
ща за всекидневна упот-
реба и съобразена с нуж-
дите на малчуганите "Бул-
минвекс-ГБ" ЕООД раз-
работи специална серия
минерална вода, подходя-
ща за тях.

Освен източник на
здраве и свежест мине-
рална вода за деца "Гор-
на Баня 1" предизвиква и
много усмивки у най-мал-
ките. След първата серия

"Булминвекс-ГБ" ЕООД се

развива иновативно и инвес-

тира в нови технологии. Ми-

налата година дружеството

стартира нова поточна ли-

ния за бутилиране в стъкле-

ни бутилки на газирана и на-

турална вода. Поради пре-

димствата на стъклото за ре-

циклирането и опазването

на околната среда, този ма-

териал става все по-често

търсен. Бутилките от стък-

ло, на които "Горна баня 1"

залага са в синхрон със съв-

ременните тенденции и от-

говарят на най-високите

изисквания за качество. На

пазара можете да откриете

ската серия на минерал-
на вода "Горна Баня 1"
е добро решение и за съз-
даване на празнично нас-
троение на детското пар-
ти с веселите герои,
които вече са любимци

с коледни етикети с коо-
перативния герой КООП-
чо, серията с анимацион-
ните героите Рей, Морис
и Ричи отново привлича
вниманието на децата с
пъстри етикети. Малчуга-

ните имат възможност да
попълнят своята колекция
от поредицата детски ети-
кети, като ги разменят с
приятели или като вклю-
чат анимационните герои
в своите летни игри. Дет-

на много малчугани.
Водата се предлага в

малка, удобна опаковка от
330 мл, съобразена с пот-
ребностите и нуждите на
децата. Предимството на
тази практичната опаков-
ка е, че е лека и удобна
за носене от малчуганите
както в парка и на плажа,
така и в училище.

Минерална вода "Гор-
на Баня 1" се предлага
приоритетно в търговска-
та верига КООП и коо-
перативните хотелски
комплекси, както и в дру-
ги търговски вериги в ця-
лата страна.

Повече за продуктова-
та гама и за кооператив-
ното дружество можете
да намерите на:
www.gornabania1.bg

Дирекция
"Кооперативна

политика и ЕП"

разновидности на минерално

вода "Горна баня 1" в стъкле-

ни бутилки от 1 л и 500 мл

В това отношение "Горна ба-

ня 1" е иноватор на нацио-

нално ниво, тъй като на бъл-

гарския пазар се предлагат

минерални води в стъклени

бутилки най-често от 330 или

750 мл.

Компанията провежда пре-

говори за износ на минерал-

на вода в стъклени бутилки

"Горна баня 1" за в страни от

Европа и Азия. Това е пока-

зател за качеството и предим-

ствата на крайния продукт,

който "Булминвекс-ГБ" ЕООД

предлага на своите клиенти.
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Çàêîíîäàòåëÿò å äëúæíèê
íà õîðàòà â àðìèÿòà

В последно време се
наблюдават редица
мерки на Министерството
на отбраната за попълва-
не на големия дефицит от
военнослужещи. От
началото на годината е в
ход националната кампа-
ния "Бъди войник", която
има амбицията да обходи
всички областни градове.
Вземат се някои адми-
нистративни решения в
компетенцията на минис-
търа на отбраната, като
подобряване ефектив-
ността на системата от
допълнителни възнаграж-
дения. В арсенала от
средства за увеличаване
броя на курсантите се
включва и вдигането на
възрастовата граница за
кандидатстване в Нацио-
налния военен универси-
тет. Успешно се реализи-
ра проектът за попълва-
не на недостига от воен-
ни лекари, който е между
Военноморското учили-
ще, Медицинския универ-
ситет във Варна и ВМА.

За съжаление, обаче
законодателните действия
в интерес и подкрепа на
тези усилия са епизодич-
ни и недостатъчни. Депу-
татите се задоволяват с
10-процентното увеличе-
ние на военните заплати
последователно през
последните две години и
промяната на формулата
за изчисляване на възнаг-
ражденията в зависимост
от длъжността и звание-
то. Не смеят обаче да
увеличат базата, от която
се изчисляват заплатите.
От няколко години тя е
380 лв. и чувствително
изостава от ръста на
минималната работна
заплата за страната.
Прави са редица експер-
ти, които именно в едно
такова решение виждат
най-сериозната възмож-
ност за нарастване на
кандидатите, както за
войници, така и за кур-
санти. Пазарът на труда
си има своите закони и
когато не се спазват от
изпълнителната и законо-
дателната власт, се стига
до сегашната ситуация.

Не по-малко важен е и
въпросът с перспективата
да станеш професионален
войник. Законодателят е
направил така, че на
теория и практика това
да не е професия. Ако
беше обратното, войниш-
ката професия щеше да
дава възможност за
придобиване право на
пенсия. Бариерата пред

Îò íÿêîëêî ãîäèíè âúçíàãðàæäåíèÿòà â ñèñòåìàòà ÷óâñòâèòåëíî
èçîñòàâàò îò ðúñòà íà ìèíèìàëíàòà ðàáîòíà çàïëàòà çà ñòðàíàòà

такава перспектива обаче
спускат едновременно
Законът за отбраната и
въоръжените сили и
Кодексът за социално
осигуряване. Първият е
заковал пределна възраст
за военна служба на
войниците и матросите на
46 години, а вторият е
сложи възраст за придо-
биване право на пенсия
от военнослужещия от 52
години и нагоре до 55.
Т. е. "Стани войник!", но
след 46-ата си година се
оправяй сам. Не е много
почтено. Някои се опра-
вят, като успяват да
станат сержанти, но
другите? Може би в
охранителните фирми,
където ще облекат новите
униформи наравно с
преминали в запаса
офицери. Такава е картин-
ката.

Ако продължим
темата за
перспективата,
няма да е много
оптимистично.

Какво от това, че един
войник е служил 10, 15
или 20 години в армията?
Някъде да са записани
сфери, в които да се цени
неговото участие в отбра-
ната на страната и там да
го чакат с нетърпение, за
да използват способнос-
тите, които е изградил в
армията? Напротив, дори
в последно време се
наблюдава риск за проти-
вопоставяне с бъдещите
войници от доброволния
резерв. Промените в
Закона за резерва на

Въоръжените сили, които
предвиждат срочна служ-
ба в доброволния резерв,
все още не са гласувани.
Непрекъснато обаче се
говори за предимствата,
които ще има доброволни-
ят резервист, който ще е
изкарал само една 6-
месечна военна служба.

Впрочем отворете
Закона за отбраната и

бившият вече войник

не може да ползва

редица права,

заложени в законите и
наредбите, защото те са
за пенсионирани воен-
нослужещи, а той не е
такъв.

Законодателят не
само не решава тези

положение, което доведе
до вълна от рапорти за
напускане на армията, но
се създаде прецедент,
който внесе допълнител-
на доза напрежение.
Става дума за възмож-
ността военнослужещи
да получават и заплата,
и пенсия. Макар че бе
обосновано като компен-
сация за промяната на
условията за пенсиони-
ране, то все още не се
възприема еднозначно.

Все повече се налага
необходимостта

да се разработи и
приеме един закон
за военната служба,
който да дава цялата
информация,
отнасяща се до
военнослужещия.

Един кандидат за
войник, например, трябва
да чете Закона за дър-
жавния бюджет и Закона
за отбраната и Въоръже-
ните сили, за да научи
базата, на чиято основа
ще се изчислява бъдещата
му заплата, както и съот-
ветните коефициенти към
нея. Изискванията за
придобиване право на
пенсия са в Кодекса за
социално осигуряване.
Или къде са седемте
права на военнослужещия
при риск или наличие на
терористичен акт? В друг
закон - за противодейст-
вие на тероризма. След
като се уволни, ще трябва
да разгърне друг закон,
за да си изпълнява задъл-
женията в резерва и
запаса. Така държавата му
дава широки възможности
за самостоятелно получа-
ване на юридически
знания, но едва ли може
да ги използва в пълна
степен. И стигаме до
фразата "Параграф 22",
станала идиоматична,
която се използва за
ситуация без изход.

Наближава поредната
парламентарна есен.
Наивно е да се очаква, че
ще има някаква промяна
по коментираните въпро-
си. Депутатите биха могли
да дадат добър знак при
приемането на държавния
бюджет за следващата
година. Ако, разбира се,
парите за отбрана, като
процент от БВП се вдиг-
нат най-вече в интерес на
социалния статус на
хората в армията.

Кампанията "Бълди войник" звучи оптимистично, но такова ли е битието на онези,
които са готови да жертват живота си за Отечеството!?

въоръжените сили, за да
видите, че от 2010 г. е
отменена цялата глава
"Социална политика на
Министерството на отбра-
ната", чиито текстове бяха
формулирани в 15 члена.
Какво би си помислил
един кандидат за войник
или курсант, който, тър-
сейки тази страна, свър-
зана с бъдещата му
професия, вижда в зако-
на, че социална политика
не съществува. Макар че
на практика не е така, но
законът казва друго. Да
не говорим, че след като
се уволни, дори стигнал
пределната възраст от 46
години,

въпроси в интерес на
военнослужещите, но
създава и допълнително
напрежение в армейски-
те среди. Една от люби-
мите му теми от 2011 до
2016 г. бе как да утежни
режима на пенсиониране
на военнослужещите. В
края на 2012 г. 90 народ-
ни представители проме-
ниха КСО и въведоха
възраст като необходимо
условие за придобиване
право на пенсия, освен
прослуженото време.
След една година спра-
ведливостта бе възстано-
вена, но за кратко. От
началото на 2016 г. не
само бе върнато старото

Спирдон
СПИРДОНОВ
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Проф. Минчо МИНЧЕВ

Сигурен съм, че някой, схва-
нал скрития смисъл на заглави-
ето, ще възрази: "а не е ли по-
правилно обратното - съдбата
на Източна Европа да се разг-
лежда в зависимост от това, ко-
ето става и ще става в Евро-
пейския съюз?".

Не - зависимостта е обрат-
на, както е вписана в заглавие-
то! И въпреки, че според диалек-
тиката зависимостта между две
реалности да е взаимна, тази за-
висимост е динамична - по раз-
лично време едната от двете по-
соки на въздействие е преобла-
даваща. Имаше период, през кой-
то старите членки на ЕС изцяло
определяха съдбата на новите
държави-пришълци от Източна
Европа. С излизането на Обеди-
неното кралство от Съюза идва
края на тази зависимост.

Поводът за подобно заклю-
чение са: нескончаемите пазар-
лъци за начина на протичане на
Брекзит, резултатите от послед-
ните избори за Европейски пар-
ламент, начинът на раздаване на
ключовите постове в Брюксел,
несправянето с емигрантската
инвазия и изобщо - всестранна-
та криза на Европейския съюз. А
в резултатите от неотдавнашни-
те избори за Европарламент се-
риозни анализатори виждат ясен
знак, предричащ разпадането на
Европейския съюз.

Това не е случайно - никога
не са секвали очакванията за не-
говия край. Тези есхатологични
настроения на европейците се
подхранват от въпроса за трай-
ността на Съюза - какъв е него-
вият край: възможен, неизбежен
или необходим.

 За да се допусне или не по-
добно негативно развитие, е не-
обходимо да имаме реална и пъл-
на представа за съвременна Ев-
ропа "от Атлантика до Урал", т.е.
в нейната цялост. А това може
да стане само след внимателно
вглеждане в нейната геополити-
ческа карта. Тогава се вижда, че
състоянието на съвременна Ев-
ропа, изразено на тази карта, не
съвпада с това, което тя е в дей-
ствителност. На геополитическа-
та карта на Европа се вижда един
съюз от държави, извън който ос-
тават други, като Норвегия, Швей-
цария, пет балкански държави,
както и Русия, Украйна, Беларус
и Молдова. От ноември т. г. към
тях ще се присъедини и Вели-
кобритания.

Така на едната страна днес

Ðàçìèíàâà ëè ñå ñúäáàòà íà Èçòî÷íà
Åâðîïà ñ òàçè íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç?
Â ðåçóëòàòèòå îò íåîòäàâíàøíèòå èçáîðè çà Åâðîïàðëàìåíò ñåðèîçíè
àíàëèçàòîðè âèæäàò ÿñåí çíàê, ïðåäðè÷àù ðàçïàäàíåòî íà Ñúþçà

стои единен 450-милионен съюз
и на другата… някакви неприсъе-
динени държави, с население от
почти 300 милиона души. И това
е сякаш единственият образ на
Европа.

Но нещата са по-различни: в
основата на тази днешна Европа
стои нейната, създавана две хи-
лядолетия устойчива архитекто-
ника.

Така на територията на Ста-
рия континент исторически се
оформят четири съставящи я зо-
ни: Британска, Западна, Източна
и Руска.

Британската геополитическа
зона започва ускореното си обо-
собява от континентална Евро-
па с великите географски отк-
рития. И днес тя е чужда на всич-
ко на изток от Ламанша въпре-
ки нейното полувековно присъс-
твие в ЕС.

 Западна Европа е вечната
историческа наследница на им-
перията на Каролингите, но и на
Свещената римска империя на
германската нация. А това бе из-
точник на многовековното етно-
национално, социокултурно и ре-
лигиозно разединение на Запад-
на Европа, което бе преодоляно
чак след Втората световна вой-
на именно чрез проекта "Евро-
пейска общност", различаващ се
от другия, наричан днес "Евро-
пейски съюз".

Най на изток е и най-голя-
ма по площ част от континен-
та, чието точно име би трябва-
ло да бъде "Руска Европа", тъй
като заради многовековно под-
държаната в "същинска" Евро-
па русофобия за източна ней-
на част е прието да се нарича
познатата територия от Финлан-
дия до Кипър.

Именно държавите от тази те-
ритория, притисната - и в пре-
носния, и в прекия смисъл на
думата - между Западна и Руска
Европа ще предизвикат проме-
ните в сегашното геополитичес-
ко устройство на Стария конти-
нент.

* * *
Това, че оставяме Източна Ев-

ропа в края на геополитическо-
то райониране на континента не
означава, че сме я забравили.
Напротив, тя заслужава особено
внимание.

Картината на съвременна Из-
точна Европа започва клиополи-
тически да се рисува от начало-
то на ХIХ век, когато вследствие
на упадъка на Османската импе-
рия, националноосвободителни-
те движения в нея и периодич-
ните руско-турски войни, на Бал-
каните възникват първите малки
национални държави.

Така за след около сто годи-
ни - до самото начало на Първа-
та световна война, се формира
геополитическият регион на Юго-
източна Европа.

След Първата световна вой-
на, вследствие на разпадането
на трите империи - Руската, Гер-

манската и Австро-Унгарската, в
северната част на Източна Ев-
ропа се появяват 7 нови малки
национални държави. И въпреки
че се отличават по много неща
от онези на Балканите те имат
и нещо общо с тях - изгражда-
не на модерни национални дър-
жави със свои обособени наци-
онални икономики, с неясни ет-
нически граници и взаимна ом-
раза между политическите им
елити.

Това прави тази част на Ев-
ропа - от Северно до Егейско мо-
ре - взривоопасна геополитичес-

ният потенциал? Най-краткият
отговор е: в разочарованието и
по-точно - в растящото разоча-
рование вече към самата кон-
цепция за Европейския съюз. А
какви големи бяха очакванията
на източноевропейците към иде-
ализираните от медиите техни
покровители от Запад.

Така стояха нещата до неот-
давна. Но какви, в действител-
ност се оказаха нашите любез-
ни западни домакини? От общо
12 държави членове в богатия
си дом тогава 5 са били векове
наред колониални империи, а

ка зона. Нищо чудно тогава, че и
двете световни войни започват
именно от тук…

Това е общото между държа-
вите в Източна Европа. Но меж-
ду тях, както стана дума, има и
различия. И то немалко!

Страните от Североизточна
Европа, след съответния стаж в
Европейския съюз, се опълчиха
срещу Брюксел, създавайки
т. нар. Вишеградска четворка. Те
са с приличен икономически по-
тенциал и 65 милионно населе-
ние, което притежава изключи-
телно висока гражданска култу-
ра. След като осъзнаха, че член-
ството в ЕС ги е лишило от соб-
ствено национално стопанство,
те предпазливо поглеждат навън,
като остро реагират на всяка на-
лудничава приумица на Брюксел.

Това не се случва с двете дър-
жави от югоизточния сектор на
Европейския съюз - Румъния и
България от Източните Балкани,
които не са неговият заден двор,
а неговото сметище.

Тук са и Западните Балкани,
където са се формирали седем
държави с безбройни проблеми
и с наивни надежди, че ще ги
решат, като влязат в клуба на
богатите. Но именно разочаро-
ваните народи на Балканите - об-
що над 60-милионно население
от това окаяно кътче на Европа,
заедно с неизбежния бунт на Ви-
шеградската четворка, ще обез-
смисли нейния съюз.

В какво е тук разрушител-

"старши партньори", с техните
приказки за две, за три и пр.
скорости в Европейския съюз до-
казва провалът на замисъла за
създаване на мощен държавно-
подобен капиталистически али-
анс в Европа.

 Първите колебания се поя-
виха с неочакваната финансова
криза от 2008 г. Те възникнаха
от засиленото, естествено в слу-
чая, сериозно разместване на со-
циалните пластове в Източна Ев-
ропа. С тях дойде и краят на
единния подход на съвкупния За-
пад към процесите, набиращи си-
ла у новите членове на ЕС. Заго-
вори се за различни скорости на
тяхното развитие.

 Очакванията, че кризата ще
бъде кратка, не се оправдаха, за-
щото тя се оказа системна, а не
просто структурна криза на са-
мия капитализъм. И затова тя бе
тежка, продължителна и с труд-
но предвидими последици.

 Както вече стана ясно, тя
не бе секторна или регионална,
но е криза на властващия вече
40 години в света неолибера-
лен икономически модел. Това
не е криза изобщо на капита-
листическата система, а на ед-
на от нейните разновидности -
неолибералната.

 Засега немалко буржоазни
икономисти и политолози смет-
наха, че замяната на неолибе-
ралния модел с неоконсервати-
вен ще спаси капитализма.

 Така на политическия Олимп
на САЩ се появи Д. Тръмп… като
вестител на почти забравения
консерватизъм, но сега вече с
приставката нео.

 Такова е положението досе-
га. Но логиката на историческия
ход неумолимо води нещата в
друга, нова посока. Тя е задава-
на преди всичко от процесите,
които протичат в бившите соци-
алистически страни от Източна
Европа.

 Политическите елити на те-
зи страни, формирани в перио-
да на капиталистическата рес-
таврация, са напълно компроме-
тирани и техният страх от загу-
ба на обществените им приви-
легии неизбежно ще ги фаши-
зира.

 В Източна Европа още пом-
ним как в началото на реставра-
цията те обещаваха на народите
си (че и на самите себе си) всес-
транен възход. Вместо това се
получи социален погром, за който
ще трябва да се отговаря…

 Съдбата на Европейския съ-
юз в обозримо бъдеще няма изоб-
що да зависи от него самия. Но
не само от себе си. След Брекзит
на икономическия небосклон се
появяват предупредителните об-
лачета на нова финансова криза,
която ще връхлети веднага след
първия мандат на Д. Тръмп.

 Естествен е въпросът: "че
толкова ли е важен той?".

 Важен е: и той, и особено
държавата, която ръководи.

3 - типични империалистически
държави, водещи многовековни
кръвопролитни войни помежду
им.

 И още нещо… Със срива на
реалния социализъм в СССР и Из-
точна Европа бе сложен край на
Студената война; сложен бе край
и на реалния социализъм на ев-
ропейска земя. Но бе сложено
началото на края на национал-
ните стопанства в Източна Ев-
ропа.

 Така в самия край на ХХ век,
т. е. в периода на пълния разгул
на неолиберализма, процесът на
тяхното изграждане бе изкустве-
но и силово (макар и безкръв-
но) прекъснат.

 След десетгодишна агония на
националния тип икономики пос-
ледва кампанийното присъединя-
ване на държавите от Източна Ев-
ропа към Европейския съюз, в
една крайно неблагоприятна за
тях среда, чрез разни "шокови
терапии" др.

 Това се случи с нашите на-
роди, третирани, в най-добрия
случай, като бедни гости в кух-
нята на домакините от "свобод-
ния свят". Беден и - както на-
последък стана ясно - второка-
чествен човешки материал.

 Днес - след 15-20 години
"гостуване" в техния богат дом,
на нас, източноевропейците, ни
стана ясно, че колонизаторски-
те им рефлекси не са изчезна-
ли, а просто са били умело прик-
ривани… Двуличието на нашите

Колаж ЗЕМЯ
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Николай Гяуров, чиято деветдесета годишнина
честваме, е продължител на традицията на
Шаляпин, Борис Христов, Мария Калас

Ïåâåö, íàäàðåí îò Áîãà

Да, малка България да-
де и продължава да дава на
света велики певци. Заради
робството и закъснялото ни
историческо и културно раз-
витие, българската опера се
роди късно, в първите две
десетилетия на ХХ век. Но
още в началото тя разпола-
гаше с прекрасни, изключи-
телно качествени  гласове.

В периода между двете
войни първите прославите-
ли на оперна България бя-
ха тенорите Петър Райчев и
Тодор Мазаров, сопраните
Христина Морфова и Люба
Велич, мецосопраните Ана
Тодорова и Илка Попова. Те
притежаваха отлично шко-
лувани белкантови гласове,
голяма музикалност и артис-
тичност и направиха забе-
лежителна, световна карие-
ра. А след 1944 година, ко-
гато музикалната ни култу-
ра получи широка държав-
на подкрепа (откриха се
оперни театри и симфонич-
ни оркестри, музикални учи-
лища и институти, фестива-
ли - за съжаление управле-
нието на ГЕРБ съсипа част
от тях!) започнахме и да из-
насяме таланти на световно
ниво. Може би първият и
най-значимият от тях и до-
сега  е Николай Гяуров,

определен от
световната музикална
критика като "бас №1
на планетата".

В изкуството, за разлика
от спорта, разбира се, е труд-
но, а и нередно, да се пра-
вят подобни класации. Но
това признание е, все пак,
вярно. Преди Гяуров с тази
титла можеха да бъдат увен-
чани Фьодор Шаляпин, а
след него и другия велик
български бас Борис Хрис-
тов, който, за съжаление,
беше прокуден от недално-
видни държавни ръководи-
тели от родината си. Раз-
бира се, и тримата бяха дос-
та различни, твърде силни,

ярки индивидуалности. Но
Николай Гяуров продължи
делото на двата си велики
предшественици, като заво-
юва и  нови, свои върхове.

Енциклопедичната справ-
ка за него е кратка и лако-
нична: роден на 13 септемв-
ри 1929 г. във Велин-
град, учил оперно пеене в
Софийската консерватория
при професор Христо Бръм-
баров, след което завършил
и Московската консервато-
рия. Спечелва големите наг-
ради на певческите конкурси
в Париж и Варшава.

Дебютира с ролята
на Дон Базилио в
„Севилският бръснар“
на сцената на
Софийската опера
през 1955 година.

И от 1956 започва блес-
тящата му световна карие-
ра. Пее в Ла Скала, Мила-
но, Гран опера, Париж, Ко-
вънт гардън, Лондон, Ви-
енската щатс опера, Метро-
политън, Колон, Буенос Ай-
рес, в Берлин, Токио, Моск-
ва, Прага, Мадрид. Сред го-
лемите му роли са: Филип
Втори в "Дон Карлос" от
Верди, Мефистофел от "Фа-

уст" на Гуно и Мефистофел
на Бойто,  Княз Ховански
от "Хованщина" и Борис Го-
дунов от едноименната опе-
ра на Мусоргски, Дон Ки-
хот от операта на Масне,
Дон Жуан от "Дон Жуан"
на Моцарт, Моисей от "Мо-
исей" на Росини, Да Силва
от "Ернани" и Фиеско от
"Симон Боканегра" на Вер-
ди, Банко от "Макбет" на
Верди, Гремин от "Евгений
Онегин" на Чайковс-
ки…Списъкът е дълъг, рес-
пектиращ с авторите и заг-
лавията. Внушителен е и
броят на записите му - на
цели опери, рецитали, сту-
дийни и документални.
Листата с наградите е на-
истина впечатляваща - от

много страни на света. Го-
дини наред беше "културни-
ят посланик № 1 на Бълга-
рия". Умира на 74 години,
на 2 юни 2004 г., в навече-
рието на 75-годишнината
си. Първата му съпруга Зла-
тина Мишайкова е извест-
на, много талантлива пиа-
нистка - корепетиторка, а
втората - прочутото итали-
анско сопрано Мирела Фре-
ни (род 1935).

Николай Гяуров е сред
малцината големи оперни
артисти, бих казал от всич-
ки времена,

които могат да се
нарекат „пеещи
актьори“.

В този смисъл той при-
надлежи към великата тра-
диция на Шаляпин, Борис
Христов, Мария Калас. Та-
къв бе и неговият първи пе-
дагог, знаменитият българ-
ски баритон, нар. артист
проф. Христо Бръмбаров
(1905-1974), който според
признания на близките му,
е искал да умре на сцената.
Самият Гяуров не един път
подчертаваше, че:  "пеенето
не може да се  отдели от иг-
рата на артиста, от спекта-
къла, от хода на сценичното

действие", че:  "певецът тряб-
ва да е артист, който се из-
разява чрез пеенето, чрез во-
кала. А това, разбира се, е
твърде трудно. Защото, за да
се стигне до тази способност
- да можеш да се изразиш,
трябва да си първо добър во-
калист. Да нямаш постано-
въчни и технически пробле-
ми." А школата на Гяуров
(синтез между най-доброто от
славянската и италианската
традиция) беше съвършена,
както и природата му. При-
родата го бе надарила с
прекрасен и обемен бас, с
благороден, рядко красив за
един бас тембър (по-красив
от този на Шаляпин и Би-
рос Христов), с изключител-
на музикалност, с внушител-

на фигура и ефектна сценич-
на външност, красиво, из-
разително лице, с богата
мимика. Певец, надарен от
Бога!  Всичко това, съчета-
но с голямата му интели-
гентност и трудоспособност,
логично го доведе до съвър-
шенството.

Италианците нарекоха
гъркинята Мария Калас -
L, Incomparabile Саllas"
(Нерсравнимата Калас).
Но същото може да се каже
и за нашия Гяуров. Той на-
истина бе несравним. И ос-
тана такъв. Да, името му,
заедно с имената на други-
те двама велики баси на ХХ
век - Шаляпин и Борис
Христов - се записа със
златни букви в историята
на операта. Те също бяха
несравними, но гласът на
Гяуров беше по-красив и
гъвкав.

Сега, когато слушаме
неговите записи или гле-
даме видеофилмите, напри-
мер на "Дон Карлос" или
Симон Боканегра", можем

да се уверим, че Николай
Гяуров беше самото съвър-
шенство на сцената. Но за
да стигне до това, той без
съмнение работи дълго и
упорито, имаше шанса да
попадне на големите сце-
ни, да работи с първосте-
пенни диригенти, сред тях

и великия Караян, на ко-
гото беше сред любимите
изпълнители, а също и
Клаудио Абадо, Рикардо
Мути, Причард, Жорж
Претр, Зубин Мета, Гава-
дзени, Ричард Бониндж, на
изключително талантливи
и умни режисьори от ран-
га на Маргерита Валман,
Франко Дзефирели, Луки-
но Висконти, Сергей Лю-
бимов, Жан Пиер Понел,
Питър Брук.

Да, днес можем да кажем,
че великият български опе-
рен артист Николай Гяуров
остави златна диря в света
на Прекрасното.

Огнян СТАМБОЛИЕВ
От "Поглед.инфо"
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На 21 август 1902 г. е роден писателят
Ангел Каралийчев (1902 - 1972). Той е из-
вестен със своите разкази и книги за деца.
Работи като редактор и сътрудник в някол-
ко периодични издания и издателства. Пи-
ше разкази, пътеписи и приказки, прераз-
казва български и чуждестранни приказки
и легенди.

Ангел Иванов Каралийчев е роден на
21 август 1902 в Стражица, област Велико
Търново. Писателската му дейност започ-
ва, когато е на 17 години - в сп. "Ученичес-
ка мисъл" (Русе) помества стихотворението
си "Орелът". Работи известно време в об-
щината в Стражица. Следва химия в Со-
фийския университет. Дипломира се в Сво-
бодния университет, (днес. УНСС), през
1928, където завършва дипломация.

Първата му книга - революционната по-
ема "Мауна лоа" излиза през 1923 г., на
следващата година - сборникът му с разка-
зи "Ръж", а през 1925 г. е издадена и пър-
вата му детска книга - "Мечо". Работи като
редактор във в. "Кооперативна просвета"
(1932 - 1944), изд. "Народна младеж" (1947
- 1952), в. "Литературен фронт" (1952 -

Писателят Ангел Каралийчев остави след
себе си истинско литературно богатство

Ñúçäàòåëÿò íà ïðèêàçêè

Селяните на Айдуду имаха
едри черни коне с буйни гри-
ви и когато препускаха по рав-
нината, вятърът пилееше кон-
ските гриви, а копитата им ко-
паеха кладенчета. Дядо Мин-
чо Крайния нямаше кон. На
младини той свързваше кри-
во-ляво двата края. Като
дренки житено зърно насил-
ваше в хамбара си. Но нево-
лята го налегна и сега по за-
пустелия двор пъплеха орляк
чужди кокошки. А вечерно вре-
ме махленските кози преска-
чаха полусрутения плет и гри-
зяха крехките клончета на
вишните в опустялата гради-
на. Между шубраките омърлу-
шено, с наведена глава сно-
веше Сивчо, сивото старо ма-
гаре, едничкото живо същест-
во, което имаше дядо Минчо
на тоя свят.

Най-подирната надежда на
стареца беше неговият двай-
сетгодишен син. Той преди две
години целуна набръчканата
Дядова Минчова ръка и пое
отвъд Родопите, а миналото
лято през една Юлска вечер
се върна от града куцият Ла-
зар и спря каручката си пред
дядовата Минчова вратня. По-
вика глухо:

- Тук ли си, Дядо Минчо?
- Тука съм, ами къде - оба-

ди се старецът.
- Ела да ти кажа за Бояна.
Трепна сърцето на старе-

ца, сви се, обхванато от тъм-
но предчувствие.

- Да не ти е жално, хей,
дядо, нося ти грозна новина:
твоя Боян веч го няма. Заги-
нал в боевете. Вестникът пи-
ше. Показал голямо юначест-
во.

Старият се облегна на окър-
тената стена и се залюля. Ся-

1953), изд. "Български писател" (1952 -
1969). Сътрудничи на сп. "Нов път", "Чер-
вен смях", "Чернозем" и др. След извест-
ния разрив на "новопътци" с Георги Бака-
лов от 1925 г. публикува в сп. "Златорог"
на Владимир Василев, "Българска мисъл",
"Венец", "Детска радост", "Светулка", "Коо-
перативна просвета" и др.

Пише разкази, пътеписи, приказки, как-
то и авторизирани приказки и легенди от
българския и чуждестранния фолклор. Ав-
тор е на книгите с разкази "Ръж" (1924),
"Жълтици" (1925), "Имане" (1927), "Сре-
бърна ръкойка" (1935), както и на 15 книги
за деца и юноши: "Приказен свят" (1929),
"Ането" (1938), "Тошко Африкански" (1940),
"Житената питка" (1948) и др.

Умира на 14 декември 1972 г. в София.
Повече от четиридесет години пише раз-

кази, приказки и повести за деца. Една от
най-обичаните му книги е "Приказен свят".
За нея през 1974 г. посмъртно му е присъ-
дена Почетена грамота на името на Андер-
сен и е вписан в почетната книга "Х. Кр.
Андерсен" от Международния съвет за дет-
ско-юношеска литература (IBBY).

Íàé-ìèëîòî ìó
Приказка от Ангел КАРАЛИЙЧЕВ

каш се залюля и неговата ста-
ра смълчана къщурка. Той дълго
стоя изтръпнал. Ушите му пи-
щяха. Не знаеше какво да каже
на куция. Гледаше го със загу-
бени очи и едва реши да го по-
пита:

- Загинал, казваш, ай, Ла-
заре, свършено е значи.

- Свършено - рече Лазар и
наведе глава.

- Ами няма ли да го видя
Бояна, моя?

Лазар нищо не отвърна. Не
знаеше с какви думи да утеши
раненото бащино сърце.

Старецът заплака и със свита
ръка взе да трие очите си.

Куцият слезе надолу по ули-
цата.

Върна се дядо Минчо по тре-
вясалия двор, мина край плете-
ния житен кош, дето от три го-
дини не е сипвано шъпа жито,
бутна харманската вратня и се
изправи сред хармана. Загубе-
ната му душа се давеше в мъ-
ка. Пред замрежените му очи
тръгнаха дърветата. Търкулна се
счупено колело, което от годи-
ни стоеше опряно на плета, по-
тънало в блян за дълбокия път
между нивите, пътя, над който
се люшкат класове и еньовче-
та. Кривна дядо Минчо и поне-
чи да седне под натегналата
кръстата круша. Крушите, зачер-
вени от слънцето, тежаха като
обици надоле и при най-крот-
кия полъх на вятъра тупаха на
земята.

Дядо Минчо стоя до сред-
нощ, навел бялата си глава, хва-
нал я с две ръце. Мислеше как-
во му остава на тая грешна зе-
мя. Кой ще отчупи къшей хляб
да му даде? Каква стана тя?
Къде ще се дене? Не знаеше
сиромахът. Когато месецът се
вдигна много нависоко и повя

хладен вятър, старецът утихна и
по едно време усети до ухото
си топъл дъх. Извърна глава и
срещна две големи очи, които
го гледаха любовно и натъжено.
Беше Сивчо, спрял до гърба му
с увиснали уши. Сивчо сякаш
искаше да му каже: "Не бой се,
докато ми е здрав гърбът!"

Дядо Минчо го прегърна през
шията и двамата стари прияте-

чето на Сивча, който носеше на
гръб два коша узрели круши.

- Какво караш, дядо? - нас-
тигнаха го две селянки, от кои-
то едната беше задяната с ша-
рена люлка.

- Круши за продан.
И двете надникнаха в кошо-

вете.
- Я, гледай мари сестро, то

сякаш не е круши, ами злато.

ли се разбраха.
На другия ден по големия път

към града се заклати тих, при-
веден дядо Минчо Крайния. Очи-
те му бяха червени и дълбоки.
Калпакът му тежеше много. С
дясната си ръка стискаше юлар-

Като продаде крушите, ста-
рецът си накупи туй-онуй и се
постегна да посрещне зимата…

Туй лято крушата не роди.
Въртя се дядо Минчо, мис-

ли, крои: как да я нареди? Как
да припечели нещо за през зи-

мата? Не ще много… Само хляб
да има. Дръвца ще събере от
къра с магарето. Дрехите му
май са скъсани, ама ще ги по-
закърпи, дано изтраят още.
Нищо не можа да измисли. А
студеният вятър почна да ро-
ни жълтата шума на крушата.
Засвириха голите клони. В
един съботен ден рано сутрин-
та дядо Минчо замина със Сив-
чо за града. Почудиха се се-
ляните:

- Какво ли ще прави глу-
хото старче на пазар? Няма
какво да продаде, а и счупена
пара няма, да купи нещо. За-
губил си е ума дядо Минчо.

Късно вечерта дядо Минчо
се върна в Айдуду. Дойде си
сам. Нямаше Сивча. Той го бе-
ше продал и парите стояха в
пазвата му - вързани в пеш-
кирчето.

Влезе в къщи, завъртя се,
изправи се, стоя дълго време
умислен пред студеното огни-
ще й пак излезе.

Навън духаше вятър - хла-
ден, есенен.

Старецът мина в тъмното към
хармана и отиде под стряхата,
където снощи беше вързан Сив-
чо. Без да ще, той протегна ръ-
це и взе да пипа яслите - има
ли сено за цяла нощ. Изведнъж
се сепна, усети страшна пустота
в душата си и наоколо. Стана му
ясно, че е сторил голям грях,
като е продал най-милото, което
имаше на света подир Бояна.

Погледна дядо Минчо без-
плодната тъмна круша, която
трепереше, извади от пазвата
пешкира с парите, развърза
възела и взе да рови с пръс-
ти книгите.

"Книги - помисли си той, -
защо ми са тези книги, когато
няма вече с кого да си хорту-
вам вечерно време? Защо ми
са тези пусти книги?"

Прихна силният вятър, граб-
на от ръцете му книжните па-
ри и ги разнесе над заспало-
то село.
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Легендите за този красив пирински връх носят духа за непокорството в отстояването
на род и вяра, жестокият му природен нрав буди и днес страхопочитание

Петър ХАДЖИЕВ

Като деца с Христо
Мавриков свирехме в уче-
ническата духова музика в
родното ми село Добрини-
ще, Разложко. Беше по-
голям от мене с три години.
Всички в село го знаеха с
прякора "Самальот". Името
му се лепнало съвсем слу-
чайно. Веднъж Христо
решил да покаже на децата
в махала колко добре бил с
руския език. Над главата му
в този момент прелитал
самолет. Посочил той с
пръст леталото и взел да
вика с пълен глас: "Сама-
льот, самальот!". Така на
руски се произнася думата
самолет, която иначе на
български и на руски се
пише почти по един и същи
начин. Децата от махалата
само и това чакали, веднага
му лепнали прякора, за да
го носи до края на живота
си. Та същият този Христо,
с когото свирехме в музика-
та, след осми клас замина
да учи за някъде и посте-
пенно дирите му се изгуби-
ха. После се пусна приказ-
ката, че бил запрашил за
Америка, но дали беше
така, никой в село със
сигурност не можеше да
каже, пък и за тези неща не
се питаше много, особено
преди 1989 година. Съвсем
случайно през август 1991
година срещнах Христо на
една от столичните автога-
ри. От месец бил в Бълга-
рия и обикалял из страната
да види близки и приятели.
Напът за село надълго и
нашироко ми разказа своето
нелеко битие на емигрант,
решил се да направи нера-
зумната стъпка за раздяла с
родината и да потърси
късмета си далеч от нея...

"...Преди да избягам, ме
канеха да ставам военен
музикант. Тогава наивно
смятах, че ако се добера до
Америка, ще мога да реали-
зирам мечтата си да стана
известен джазов музикант.
Първото нещо, когато
стъпих на американския
бряг, бе да си купя клари-
нет. Още в добринищката
музика свирех на този
инструмент и бях усвоил
много от тънкостите му.
Съвсем скоро обаче се
разделих с мечтата си, че
ще пробия в джаза, след
като видях нивото и класата
на тамошните музиканти,
учили при прочути професо-
ри. Една вечер взех клари-
нета, отидох на един от
чикагските мостове, извадих
инструмента и с все сила го
тряснах в железата. Черното
дърво се разпиля на пар-
ченца, а вътре в мен душата

На стр. 13

Äà ñúíóâàø Áåçáîã
се преобърна. Тогава си
дадох сметка, че човек
трябва да загуби родината
си, за да види от какво
ценно нещо се е лишил.
Знаеш ли, повече от петна-
десет години съм в Америка,
а всяка вечер сънувам връх
Безбог и чистото пиринско
езеро край него. Искам да
пия от ледената му вода, а
не мога, защото посегна ли
към нея, тя мигом изчезва,
сякаш се изпарява... Та
затова, когато тези дни си
дойдох, най-напред се качих
до езерото, за да се напъл-
ни душата ми с така жаду-
ваната хубост, от която така
безразсъдно и леко се
лиших. Но най ми тежи, че
не създадох свое семейство.
Гледам, около моите връст-
ници шетат деца, а аз зара-
ди тази пуста Америка оста-
нах сам да кукувам. Рано
или късно, ще се върна в
България, ще се задомя, ще
ми се родят деца. Вярвам,
че това ще стане някой ден.
А дотогава ще продължавам
да сънувам Безбог!"

В онези дни много не
обърнах внимание на ду-
мите на този мой съсе-
лянин, избрал сам съдбата
си да живее далеч от родния
край. Може би поради
Христовата ми възраст не
можах истински да оценя

болката и любовта му по
Безбог. Едва сега, когато
годините лека-полека започ-
наха да тежат, взех да
преосмислям с какво богатс-
тво се е разделил този
човек, избрал Америка пред
родната България. Надявах
се, че някой божи ден
отново ще видя Христо по
улиците на красивото ни
Добринище, но това не
стана. През това време
поотрасналите ми деца
покрай туризма и ските
откриха вълшебната красота
на Безбог, която чак в
Америка сънува този обик-
новен селски човечец. Този

пирински връх наистина
поразява всеки, докоснал се
до неговите легенди, а
жестокият му природен нрав
и днес буди страхопочита-
ние.

Който веднъж е видял
Безбог, не може да скрие
истината за неговата ху-
бост. Неповторима е гледка-
та от върха към Разложката
котловина и белоснежните
върхове на Рила и Родопи-
те. Хората казват, че от
него при ясно време даже
си виждало как сребрее
Бялото море. Пробвал съм
на няколко пъти преди
изгрев-слънце да видя

мечтаното море от приказ-
ния Безбог, но в интерес на
истината погледът ми е
стигал само до връх Сне-
жанка. Докосването до тази
легенда всеки път обаче ме
е мобилизирало, че един
божи ден тя може да стане
реалност. Наскоро обаче
единият от синовете ми
философски отсече: "Стига
си мечтал за това Бяло
море, когато пътят за
Драма вече е отворен!" Да,
наистина е така, една от
най-хубавите легенди за
Безбог остана в миналото.

Върхът, погледнат от хижа „Безбог“

Птичи поглед към Безбожкото езеро и хижата
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Но тъжното ще е, ако
позволим глобализацията да
изтрие от паметта на на-
цията вековете робство,
когато народът ни е отстоя-
вал с кръвта си правото на
род и вяра. И днес в родно-
то ми село Добринище се
разказва, че името на
пиринския връх е свързано
с легендата за "безбожното "
клане от страна на турците
на българските моми, които
белели платна на близкото
езеро, и на момците, които
пасели стадата си из окол-
ността. Ятаганът на поро-
бителя ги настигнал, защо-
то не пожелали да сменят
вярата си. Така останало
преданието за върха и
езерото под него. Тази
легенда за пръв път като
дете чух през 1970 година
от бай Никола Топузов, мой
съселянин и домакин на
х. "Безбог", издигната през
60-те години на миналия
век за отмора на многоб-
ройните туристи. Тогава с
родителите ми след много
катерене по стръмното от
х. "Гоце Делчев" до "Безбог"
за първи път видях красо-
тите на върха. Година по-
късно обаче поради жесто-
кия нрав на върха от хижа-
та не остана и... следа.

Запомнил съм първите
мартенски дни на 1971

Послеслов на автора

За последно на връх
Безбог се бях качвал през
август 1993 година. Голе-
мият ми син Лазар тогава
бе на 6 години, а Христо -
на три години. И двамата
стигнаха върха, баткото -
пеша, а малкият - в моята
раница. Лазар и сега си
спомня с гордост приклю-
чението, защото с нас бе и
неговият дядо Лазар,
тогава на 71 години, успял
и той да покори каменна-
та грамада. Житейските
пътища се случиха така, че
едва след малко повече от
четвърт век отново стъпих
на върха, макар и нате-
жал от годините и от
килограмите. Но в сърцето
и душата ми имаше голям
хъс, защото нагоре към
върха тръгнах… с малката
ми внучка Ана Мария,

Кръстът на каменната грамадаСтарата хижа „Безбог“, 60-те години на миналия век

тогава нещо ме жегна, че е
станало лошо с хижата. Бях
обаче несигурен за това, че
може лавина да я е бутнала.
После намерих на едно
място и дюшек и тогава ми
стана ясна картината.
Слизам на "Гоце Делчев" и
казвам на хижаря бай Коце
Тонин, че "Безбог" вече я
нема. Той ми вика, не е
верно бе, не е верно, как
така цяла хижа ще изчезне?
Утрето вече отидох в Банс-
ко, където беше нашата
служба, казах им, че "Без-
бог" е съборена. Голям
късмет извадих, защото
предния ден, въпреки обил-
ния снеговалеж, слязох в
Добринище, за да уредя
някакви документи, пък и да
купя хранителни продукти.
Явно за мен е имало бог,
щом съм се разминал със
смъртта!" От старата хижа
сега са останали само
основите, в които има
вградена красива каменна
чешма с мраморен еделвайс,
за да напомня за невероят-
ната сила на природната
стихия.

По-късно, вече на източ-
ния бряг на Безбожкото
езеро, далеч от лавините, бе
построена новата хижа,
която със своите 2240 м н.в.
е най-високата в България.
Тя бе градена точно десет
години, като тухлите, ци-
ментът, пясъкът и варта
бяха изкарани на гърба
на... влашки коне. Трудо-
вашки ръце пък строиха
няколко лета въжената
линия от хижа "Гоце Дел-
чев" до "Безбог". Така бе
поставено едно добро нача-
ло за развитието на зимни-
те спортове в този край на
страната ни, като се запази
екологичното равновесие в
природата.

Стотици са любителите
на белите спортове, които в
последно време преоткриха
добрите страни на най-
дългата писта в България,
която свързва двете пирин-
ски хижи "Гоце Делчев" и
"Безбог". Отдавна се кроят
планове родното ми Добри-
нище и районът около
Безбог да станат вторият
мегакурорт в Разложко. И
като се знае как еколозите
много бързо клекнаха пред
моторните триони, които
отрязаха десетки хиляди
кубици вековни мури за
направата на ски писти
над Банско, то нищо добро
не очаква това все още
девствено и неповторимо
красиво кътче от Пирин
планина.

Дано Безбог се опази от
безбожната сеч, която го
грози ако не днес, то в
утрешния ден и надделее
здравият разум, че планина-
та няма да издържи на
поредното човешко посега-
телство върху природата.
Ако това стане, то тогава
не знам как ще се почувства
и Христо - моят другар от
селската духова музика,
който всяка вечер на хиляди
километри от България вече
почти цял живот продължа-
ва да сънува вълшебната
приказка, наречена Безбог!

година със снега, който
валя непрекъснато почти
цяла седмица. Натрупа
толкова много в Добрини-
ще, че по улицата се обра-
зуваха снежни тунели. Един
ден баща ми се прибра
вкъщи и каза, че от хижа
"Безбог" не останало и

следа, защото лавина я
била отнесла в езерото. И
днес Никола Топузов, поп-
рехвърлил вече осемдесет
години, с вълнение си
спомня за картината, която
видял с очите си на 10 март
1971 година: "Като се качих
към обяд на Безбожкото

езеро, където се намираше
хижата, гледам, гледам,
сграда не мога да видя.
Валяло е тук много сняг, но
винаги поне покривът и
коминът са ее виждали.
Намерих обаче по едно
време в преспите гръмоот-
вода, зарит в снега. И

дъщерята на Лазар и съпру-
гата му Полина. И когато
двамата, дядо и внучка,
докоснахме големия железен
кръст на върха, видях, че
Ана Мария бе много довол-
на, че и нейният дядо Пешо
е изкачил Безбог. Аз пък бях
на върха на щастието, че
съм изкатерил високото с
внучката и съм убеден, че
един ден тя ще разказва за
това наше приключение
през август 2019 г., когато аз
станах на 61 г., а тя препо-
лови своите четири години.
И със сигурност ще е проче-
ла тази написана преди
петнадесетина години от
мен история на децата си.
Защото такъв е животът -
любовта към природата и
към Отечеството трябва да
се предава от поколение на
поколение, за да ни има на
този свят.

Връх Безбог вече не е
същият от младежките ми

спомени, защото преди
няколко години родолюбиви
християни от Добринище
със собствени сили и средст-
ва въздигнаха на този
божествен връх железен
кръст, който да бележи
отстояваната с цената на
живота от прадедите ни
българщина и да напомня
на поколенията, че тя е
вечна като върха, който
покорява хорските сърца с
красотата и могъществото
си. И затова към тази
привличаща като магнит
грамада всеки летен ден има
върволица от хора, дошли
да покорят планината и да
се докоснат на височина от
над 2600 метра до християн-
ската вяра, така както се
ходи на поклонение до
Светите земи и до гроба
Господен.

А обещанието на Христо
Мавриков, че ще се върне
някой ден в България, че ще

създаде свое семейство и
ще има деца, остана само
едно негово добро пожела-
ние. Като слязох от плани-
ната в Добринище, попи-
тах негови връстници дали
има някаква вест от
Христо. Казаха ми, че е
жив, но от 1991 г. не бил
идвал в родното си място.
Не знаеха има ли семейст-
во, какъв му е халът. Пуста
да остане Америка, тя
променя до неузнаваемост
хората, казаха другарите
му. И навярно имат право,
след като много нашенци
прелетяха преди 30 години
над Атлантика, за да
останат до последните си
земни дни на чужда земя.
А дали моят селски Христо
продължава да сънува
Безбог, само той си знае!

17 август 2019 г.,
Добринище,

България

Великанът връх Полежан Снимки Авторът
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Åäèí îò äåñåòòå íàé-äîáðè â ñâåòà…
Народният художник Стефан Кънчев е
автор на най-известните лога в България

На 22 август 2001 г. ни
напусна големият художник
Стефан Кънчев. Той бе
график-приложник, наро-
ден художник (1971). Роден
на 6.VIII.1915, Калофер.
Син на иконописец. Учи
(1940-1945) стенопис в
Художествената Академия,
София, при проф. Дечко
Узунов. Работи във всички
области на приложната
графика. Автор е на много
корици на книги с народни
приказки, плакати, запазе-
ни фабрични и търговски
марки, новогодишни и др.
честитки, рекламни страни-
ци, луксозни бланки и
писма, пощенски марки,
етикети, опаковки и др.
Творчеството му, за което
черпи идеи и мотиви от
народната традиция, се
отличава с богато въобра-
жение, спокойна и ясна
композиция, сполучлива
връзка между шрифт и
образ, изчистени форми,

14. ÁÃ ÒÀËÀÍÒÈ

оригинални художествени
идеи, които напълно
изчерпват съдържанието на
творбата. В цветните
творби също ясно се
проявява неговото голямо
професионално майсторст-
во. От 1945 участва в
много изложби и биенале-
та в България и в чужби-
на: Белград, Будапеща,
Берлин, Москва, Варшава,

Бърно, Любляна, Ню Йорк
- I световна изложба на
запазената марка; участва
с 23 творби от всичко 250
от цял свят, и др. Урежда
самостоятелни изложби в
София, Москва, Прага,

Берлин, Варшава, Будапе-
ща, юбилейна изложба в
София (1975). Печели
многократно конкурси за
шрифт, плакат, запазени
марки, честитки, телегра-
ми, оформяне на книги и
др. произведенията му се
ползват със световна
известност и името му
фигурира в най-големите
енциклопедии по приложна

графика. Награден е с
ордените "Кирил и Мето-
дий" - I степен (1956, 1963,
1969), "Червено знаме на
труда" (1965), "Народна
република България" - II
степен (1975). Наградата
за плакат и приложна
графика "Александър
Жендов" (1973) и др. През
1994 Стефан Кънчев е
признат за един от десетте
най-добри майстори на
запазени знаци в света и
се нарежда до имена като
Paul Rand и Saul Bass.
Наградата се връчва от
Международния център за
запазени знаци ITC в
Остенд, Белгия. Стефан
Кънчев бе не само талант-
лив, но и изключително
трудолюбив творец. Абсо-
лютно всичко от творчест-
вото му, до последната
буква той рисува на ръка.
Любовта му към работата е
толкова голяма, че често се
случва да рисува денонощ-
но, без умора и изчерпва-
не. Съпругата на художни-
ка споделя, че до последния
момент преди да бъде
приет в болница той
рисува на работната си
маса. Стефан Кънчев
умира на 22 август 2001,
няколко дни след като
навършва 86 години.

 "Преди години на една изложба в Художествената академия
направиха силно впечатление няколко студентски работи от при-
ложната графика. Те бяха оригинални като хрумване, сполучливи
като концепция и добре осъществени пластически. Общо като пос-
тижение тези работи бяха над нивото онова, което тогава се праве-
ше в Художествената академия. Младият автор беше Стефан Кън-
чев. Той напусна академията преди да завърши целия курс. Още

тогава качеството на неговите работи го изтъкваше като един от
най-добрите, които работеха в тази област. По онова време малцина
бяха художниците, които бяха избрали приложната графика като
основна цел на своята творческа дейност. Стефан Кънчев беше
един от тях."

"... Стефан Кънчев за сравнително кратко време успява да се
утвърди като автор с подчертана индивидуалност в повечето от
видовете на приложната графика у нас."

"Творчеството на Стефан Кънчев е един свят, в който не про-
никва никакъв образ, преди да бъде пресъздаден от художника. В
това превъплъщение образите на реалните неща се освобождават
от всичко, което няма да има съществено значение за тяхната нова
функция в творбата на художника..."

"... Една след друга създава той своите запазени марки. Всяка
от тях е като че ли една кристализирала художествена форма в
ясен и характерен типографски характер. Личи как върху всичко е
работено дълго и задълбочено. Намерено е най-същественото от
съдържанието, което е трябвало да бъде изразено. Художникът е
достигнал до едно оригинално хрумване, реализирано в художествен
образ, който най-добре би могъл да изрази това съдържание. Наме-
рено е характерно графично типографско оформление. Понякога
този графичен образ е само някаква буква или съчетание от букви,
понякога то е образ на нещо или просто символ, понякога това е
съчетание на образ и шрифт. Всичко това е зряло в задълбочена
творческа обработка, променяно е, пречиствано е, и най-после
художникът ни го поднася опростено, ясно и неповторимо в своята
характерност." "... Тези марки са съвсем нови, съвременни без да
бъдат модни. Една марка трябва да има качествата на пластическо
изкуство, които ще й дадат възможност да преминава през годините
и временните промени на вкусовете, без да остарява. Всяка от тези
марки може да бъде увеличена до монументални размери, може да
бъде намалена до миниатюра, но тя няма да загуби нито от своята
четливост, нито от своята пластическа красота.."

Èâàí Íåíîâ çà íåãî: Ìàéñòîð
íà ïðèëîæíàòà ãðàôèêà
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15. ÑÏÎÐÒÍÀ ÑËÀÂÀ

За 1991 г. е избран сред 50-те
баскетболисти от ФИБА-свят

- Г-н Голомеев, защо не
сте част от баскетбола  у
нас?

- Както всичко в държа-
вата, така и в баскетбола
нещата са безкрайно
любопитни и в същото
време не на мястото си.
Не съм в баскетбола,
защото никой и по ника-
къв повод не ме кани.
Никъде.

- Обиден ли сте, вие
сте една от легендите на
България?

- Обиден е силно
казано. Но разочарован -
да. Дал съм двайсет и
повече години от живота
си за баскетбола, най-
хубавите ми години.
Всичко обаче се обърна с
главата надолу, самата
система се промени,
опорочи се. Да погледнем
поста президент на дадена
федерация, не говоря за
баскетбола, а като цяло.
Сега тези хора са платени,
на заплата са. Това е
недопустимо. Преди годи-
ни баскетболът беше
академичен спорт, практи-
куваха го лекари, инжене-
ри, журналисти. Сега това
го няма, още в началото
на демокрацията балонът
се спука. Гледаме Америка.
Ама знаете ли, там те

сочат с пръст, ако не си
минал през колеж. Прис-
миват ти се. И затова
имат успехи. Говорим за
легенди. В България от
години няма легенди. Сега
много бързо ги направиха
легенди, изиграят 50-60
мача и са легенди. А
легенда се става с по 400-
500 мача и 15 години в
един клуб, принос за
националния отбор.

- С какво си спомняте
онези избори, на които
вие получихте по-малко
гласове от Жорж Ганчев
за президент на федераци-
ята по баскетбол?

- С какво си ги спом-
ням (Смее се)?! Абсурдна
ситуация. Аз получих 40
гласа, а Жорж Ганчев - 43.
Това не беше сериозно.
Приех го като наказателен
вот срещу мен. Тогава
говореха, че като прези-
дент на федерацията не
съм посещавал често
мачовете. А аз тогава
трябваше и да работя, за
да прехранвам семейството
си и освен всичко да
намирам пари за федера-
цията. Абсурдното е, че
тогава, на онези избори,
всеки знаеше кой е Жорж
Ганчев и кой съм аз -
говоря за баскетболните

Атанас Голомеев е български баскетболист,
роден на 5 юли 1947 година в София. Започва
да тренира баскетбол в "Спартак". Първото си
участие в националния отбор записва на 17-
годишна възраст.

Докато следва, се състезава за "Академик", а
след това играе в "Левски Спартак".

Атанас Голомеев печели приза "Най-добър ре-
ализатор" на европейското първенство и е изб-
ран в идеалната петорка на континента през 1977
година.

На 26 март 2019 ФИБА обяви, че приема
Голомеев в Залата на славата на Баскетбола.

1962-1963 - започва да играе в Спартак
София

1965 - най-добър реализатор на финалите
за юноши в Силистра

1965 - 1967 - състезател на ЦСКА Червено
знаме, шампион на България за 1967

1966 - най-добър реализатор на Европейско-
то първенство за юноши в Италия

1967 - 1969 - студент в университета Мак
Гил в Монреал, Канада

1969 - 7-о място на Европейското първенст-
во в Неапол, Италия

1971 - 6-о място с националния отбор на
Европейското първенство в Есен, ФРГ

1973 - 6-о място на Европейското първенс-
тво в Барселона, Испания. Най-добър реализа-
тор на първенството, обявен за най-добър цен-
тър и в идеалната петица. Избран в десетката
на най-добрите спортисти на България

1974 - 3-о място с националния отбор на
турнира за световната купа в Богота, Колумбия

1975 - 5-о място на Европейското първенс-
тво в Белград, Югославия. Най-добър реализатор
на първенството, включен в идеалната петица

1977 - 6-о място на Европейското първенс-
тво в Лиеж, Белгия. Капитан на отбора

1976-1881 - състезател на Левски-Спар-
так. Шампион на България през 1978, 1979 и
1981

1881-1883 - състезател и играещ треньор
на Гюлей Санай в Адана, Турция

1983-1984 - последен сезон в България, вто-
ро място с Левски-Спартак

1985-1986 - треньор на шампиона Левски-
Спартак, десета титла от национални първенства

1987 - участие в баскетболния мач "Звезди
на ФИБА" срещу българския национален отбор,
организиран в негова чест в зала "Универсиада"

1991 - избран в Топ 50 на най-добрите бас-
кетболисти в света за всички времена

1991 - 1993 - председател на БФБ

среди. Ако този човек,
както си свиреше на
китарата и дърпаше тънка-
та струна, излъга 800 000
души - нашите деца, да
гласуват за него на прези-
дентските избори, в баскет-
бола знаеха кой какъв е и
какво може да свърши. Три
седмици след изборите
дойде група при мен, за да
ме връща, молиха ми се
да спасяваме положението.
Казах им да си гледат
работата.

- Вие бяхте президент
на федерацията веднага

след промените. Как
намирахте пари?

- Не питайте. Около 15
процента държавата отпус-
каше, останалото трябваше
ние да го набавяме от
различни спонсори.  Оби-
калях банки, фирми и тям
подобни. С триста кандър-
ми успявах да намеря
пари. На повечето места
разчитах на името ми, все
пак навремето бях звезда,
хората още не ме бяха
забравили. Създадохме
една фирма, която чрез
продажби да осигурява

допълнителни приходи на
федерацията. Продавали
сме какво ли не - дезодо-
ранти, столове, други
артикули, само и само да
влизат пари в касата на
федерацията. Такива време-
на бяха, какво да се пра-
ви? Аз трябваше да осигу-
ря над 80 процента от
приходите за баскетбола.
Симо Варчев  каза: "Ние
теб не сме те избрали,
защото си бил страшен
играч или голям хубавец, а

На стр. 16
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за да плащаш." (Смее се).
- Търсехте ли тогаваш-

ните  "бизнесмени" от
подземния свят за помощ?

- За пари - не, въпреки
че ги познавах -  и Васко,
и Жоро Илиеви. Но само
сме се засичали по заведе-
нията. И веднъж, когато
ми откраднаха колата.
Беше точно в началото на
прехода, още преди да
създадат ВИС и СИК.
Карах Мерцедес 250 турбо-
дизел. Играехме тенис на
кортовете на "Дружба" и в
4 часа следобед ми изчезна
колата. Поискаха ми
бомбастичен откуп. Нало-
жи се да отида при Васил
Илиев. Оправихме неща-
та, върнаха колата. Дадох
пари само да се почерпят
момчетата. После ме
бъзикаха дали не сме били
гаджета с Васко за това, че
минах евтино.

- Били сте бизнесмен и
шеф на федерацията
точно в тези начални
преходни години. Имахте
ли други проблеми?

- Веднъж-дваж  получих
предупреждение. То беше
ясно на всички, че ако не
си с тия хора, си против
тях. Затова избрах да
напусна и да бъда шеф
сам на себе си. Ако бях
останал, трябваше някой
от тях да ми е началник.
(Смее се). Иначе се зани-
мавах със зърно, а после
и със строителство.

Âëèçà â Çàëàòà

íà ñëàâàòà

íà ÔÈÁÀ
Легендата на българс-

кия баскетбол Атанас
Голомеев влиза в Залата
на славата на Междуна-
родната баскетболна
федерация ФИБА!

Голомеев е избран като
част от "клас 2019", в
който общо 11 играчи и
треньори получават
огромната чест.

"Залата на славата на
ФИБА" бе учредена през
1991-ва, като в нея се
приемат нови членове на
всеки 2 години, от 2007-а
насам.

Голомеев попада  в нея
заедно с други легенди като
Алонзо Морнинг, Джанет
Аркаин и Богдан Танйе-
вич. 11-те избрани през
тази година са селектирани
от списък с повече от
150 кандидати! Въвеждане-
то им в Залата на славата
ще се състои на специална
церемония на 30 август
в Пекин в навечерието

на Световната купа.
208-сантиметровият

Голомеев дебютира в
националния отбор едва на
17 години. Той учи в
университет в Канада,
където е избран за Спор-
тист на годината, а 12
месеца по-късно е отличен
като най-добър център в
Канада. Участник е на 5
европейски първенства
като в Испания през 1973
и в Югославия през 1975 е
най-добър реализатор. 4
пъти влиза в идеалния
отбор на шампионата.
Освен това е осемкратен
шампион на България с
Академик София и Левски
Спартак. Има и 4 Купи на

България със "сините".
Голомеев, който по-

настоящем е на 71 годи-
ни, е начело на Българс-
ката федерация по баскет-
бол в периода 1992-1995.
През 1991 попада в
списъка на ФИБА за 50-
те най-велики играчи в
историята.

Голомеев не е първият
българин в Залата на
славата на FIBA. Още
през 2007 в нея попадна
Ваня Войнова. Двама
български съдии също са
част от тази много елит-
на компания - Артеник
Арабаджян от 2009 и
Валентин Лазаров от
2013.

- Кой ви запали по
баскетбола?

- Запалих се по време
на Универсиадата в София
през 1961 г. Ходех да
гледам мачовете. Иначе в
залата ме вкара Венци
Янев, видя ме в двора на
22-ро училище и ме попи-
та искам ли да тренирам.
По наше време нямаше
много деца, които се
шляят и не тренират
нищо. Благодарен съм на
спорта, защото  все още
съм активен, печеля
турнири по голф, плувам,
играя тенис.

- Не сте имали всички
удобства на днешните деца
- маратонки, екипи,
аксесоари.

- Какви маратонки?
Тогава нямаше такива
неща. Татко ми направи

един калъп в Плевен, а
после си поръчвах обувки
на гара "Искър". Носех 49-
и номер, затова имах
проблеми с намирането на
обувки. Белята беше, че
тези гуменки от гара
"Искър" бяха с много
тънка подметка, отиваха
за нула време. Получих
първите си кецове "Кон-
върс" шест-седем години
след като играех баскетбол.
Преди това един италиа-
нец, мой приятел, ми даде
два чифта.

- От ЦСКА или от
"Левски" сте?

- От "Академик"! Ня-
махме конкуренция някол-
ко години. Станахме
четири пъти поред шампи-
он, нямаше кой да ни
спре. Имаше прекрасни
играчи - Гецата и Буби
Панови, Темелаки Димит-
ров, Стефан Филипов,
Славей Райчев, Димитър
Сахаников. В ЦСКА играх
две години, докато бях
войник.

Беше много интересно
как влязох в казармата.
Шефът на МВР Солаков
ни обеща, че ще има
спортна школа, в която да
отбием военната си служ-
ба. Междувременно обаче
пристигна повиквателна
за казармата, на 15 сеп-
тември трябваше да вли-
зам с останалите момчета
от набора. Аз обаче не се
явих. Арестуваха ме в
ложата на "Народна
армия", гледах мач на

ЦСКА. Оттам айде в
поделението, изкъпаха ме,
остригаха ме и така вля-
зох войник. Забави се
самото стартиране на
въпросната школа, ние
бяхме първите, които
трябваше да влезем в нея,
но нещо не се получи.
Спомням си, че тогава
имаше разправия между
Солаков и Здравко Георги-
ев, който по това време
беше заместник-министър
на отбраната. Не успяха
да ме прехвърлят в школа-
та, останах в ЦСКА. Три
месеца не играх, носех
чинии в столовата, всеки
ден давах наряд. (Смее се).
Още на първата година
обаче станах шампион с
ЦСКА. Станах старшина.
На практика само няколко
месеца съм карал казарма,

после ни пуснаха по
домовете, не съм служил.

- След престоя замина-
вате за Канада. Как баща
ви стана търговски предс-
тавител в Монреал?

- Как?! Късмет. Случва
се на човек да има щастие.
Пратиха го търговски

представител в Монреал
през 1967 г. След това
заминах и аз. Първото,
което ми направи впечат-
ление, бе  метрото. Влако-
вете с гумени колелета.
(Смее се). След това паза-
руваме в супермаркети.
Купуваш нещо и ти носят
всичко до дома - безплат-
но, дори и една паста за
зъби да си купиш, пак ти
я доставят. След това я
премахнаха тази услуга,
стана платена.

- Защо не ви пуснаха
да заиграете в НБА?

- Точно поради тази
причина, работата на
баща ми. Нямах никакъв
избор, просто беше абсо-
лютно немислимо да отида
там. Него щяха да го
накажат, да го отзоват
обратно в България и т. н.

Три години играх за
университета "Макгийл" в
Монреал, избраха ме за
спортист на годината на
университета още на
втората година. После
дойде офертата на "Ню
Йорк Никс". Искаха да ме
вземат. Дали съжалявам
за НБА?! Как да не съжа-
лявам, но нямаше какво да
направя. Просто такава
беше системата.

- Имаше ли наказания
от партията при загубен
мач, дисциплинарна
издънка?

- Не, аз не съм имал.
Във футбола имаше повече
наказания, обличаха
униформите и ги строява-
ха, за да им четат конско.
Единствено си спомням,
че към нас постоянно
беше прикрепен човек от
Държавна сигурност. Да
не би да завържеш контакт
с някого като пътувахме в
чужбина, или да кажеш
нещо.

- Можеше ли да отка-
жете да  играете за нацио-
налния отбор на Бълга-
рия? Сега това стана
модерно сред играчите
понякога да предпочитат
клубовете си пред нацио-
налния тим.

- Нещата много се
промениха. По наше
време това беше абсолют-
но невъзможно. Ако
откажеш да се явиш на
лагер-сбор, те наказват
автоматично. Не се знае
колко месеца или година-
две ще те накажат. Сигур-
но визирате случая с
близнаците Деян и Калоян
Иванови. Някъде проче-
тох, че даже и мен са ме
коментирали: "Кой е
Голомеев, за да се изказ-
ва?" Само искам да кажа,
че през 1991-а бях избран
сред  50-те баскетболисти
от ФИБА - свят, не ФИБА
Европа, а ФИБА свят!

Когато Деян или Калоян
бъдат избрани в Топ 50 на
света, да ми се обадят.

- Кой ви лепна прякора
Змея?

- Не си спомням.
Заради високия ми ръст
трябваше да поддържам
сериозно тегло. На ден
имахме по две или даже
три тренировки, изгарях
по около 5-6 хиляди
калории. Което означава,
че съм се хранел повече
от добре. Омитах всичко
от масата. Времената бяха
такива, че не намирах
маана на яденето, какво
да му се мръщя. Нямаше
кой знае какво разнообра-
зие, но поне беше чисто и
здравословно. Сиренето
беше един вид, ама сире-
не, кашкавалът и месото -
също. Сега вкарват някак-
ви стандарти, които
навремето не съществува-
ха. Просто храната не се
нуждаеше от стандарт,
беше достатъчно качестве-
на. Затова и бяхме по-
здрави, нямаше толкова
болести. Змея ми викаха и
заради начина ми на
игра, много ги мачках.
(Смее се).

- Готов ли е наследни-
кът на Насо Голомеев?

- Надявам се. Имам
двама внуци от едната ми
дъщеря. Големият - Мак-
сим, вече тренира в клуб
шампион и е топреализа-
тор на отбора си. Максим
съм го кръстил последната
надежда. Дано ме наследи
в баскетбола. Другото ми
внуче тренира фехтовка,
аристократичен спорт.

- Какво си пожелавате
занапред?

- Да съм здрав, както и
хората около мен. Това е
най-важно. И внуците да
ме радват.

От стр. 15

16. ÑÏÎÐÒÍÀ ÑËÀÂÀ

От БЛИЦ
Със съкращения

Заглавието е на ЗЕМЯ
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- Считана е за една от най-големи-
те фигури в Средновековието, оказва-
ла е голямо влияние върху целия
източноправославен свят. Разкажете
ни малко повече за светеца.

- Св. Иван Рилски се ражда в една
изключителна епоха за християнството
на Балканите и особено за България.
Това е времето на свети цар Борис,
когато България става християнска
държава. Той е роден някъде около 876
г. в село в Средецка област - Клино,
живее и се подвизава по времето на
българските владетели Борис, както
споменахме, по времето на Симеон, на
свети цар Петър. И когато навършва
70 години, на 18 август 946 г. той се
упокоява в Господа в Рилската пусти-
ня, близо до основания от него Рилски
манастир. Изключителен светец не
само защото е толкова почитан и
прави такива чудеса за българския
народ, но и защото е първият от
големите отшелници на Балканите,
старите анахорети или пустинници -
свети Антоний, свети Макарий, свети
Евтимий са се подвизавали в Египетс-
ката пустиня, в Йорданската, в Сирий-
ската. Докато свети Йоан Рилски е
първият на Балканите. Променя се
географията на отшелничеството в
тогавашния християнски свят. Защото
от изток постепенно се появява арабс-
кият халифат, ислямът и християнство-
то се измества леко на запад. От
времето на свети Йоан Рилски можем
да кажем, че започва големият разцвет
на християнството на Балканите.
Защото тук се премества и центърът не
само на християнството в рамките на
града Константинопол, но и на отдел-
ните прояви на това християнство -
манастирите, отшелниците, книжовни-
ците и т.н.

- Вярва се, че е извършил много
чудеса през живота си и подир смърт-
та си. Нахранил овчари, излекувал с
молитвата си побъркан. С какви още
вярвания и чудеса се свързва свете-
цът?

- Чудесата, които прави свети Йоан
Рилски, не престават и стават всекид-
невно. Ние от няколко години правим
един поклоннически път в началото
на август - от 1 до 6 август, и сме
свидетели на много нови чудеса, които
прави свети Йоан Рилски. Особено с
даряване на семействата, които не
могат да имат продължително време,
рожби, и т. н. Това го видяхме с очите
си в последните години. Тоест свети
Йоан Рилски не само е правил чудеса
по време на своя живот и исторически
план през Средновековието и насетне
през османския период, но прави
такива чудеса и днес. И те са във
всяка една посока. По отношение на
лекуване, споменах за семействата, за
рожбите, също така лични чудеса на
отделни хора, които с вяра пристъпват
при неговите свети мощи или на
неговия гроб в Рилския манастир. От
събота вечер започва празникът в
Рилския манастир. Пред празниците
на свети Йоан Рилски, а те са три,
най-първият и най-големият можем да
кажем, че е Успението на свети Йоан
Рилски, това е на 18 август. Но и
другите два празника, на 19 октомври,
когато е пък може да кажем народният
празник на свети Йоан Рилски, или

Той е учил

хората на

скромността,

да бягат по

всякакъв

начин от

алчността

богослов и
преподавател в
Богословския
факултет на
Софийския
университет
„Св. Климент
Охридски“

Доц. Павел

ПАВЛОВ,

Ñâ. Èâàí Ðèëñêè å èçêëþ÷èòåëåí
ñâåòåö, ïðàâåù ÷óäåñà çà Áúëãàðèÿ

това е празникът, посветен на прена-
сянето на мощите от Рилската пустиня
в града Средец, това се е случило
няколко десетилетия след кончината на
свети Йоан Рилски. И третият праз-
ник е на 1 юли, когато са върнати
мощите от Търново в Рилски манастир
през 1569 г. Тази година имаше
кръгла годишнина - 550 години от
връщането на мощите. И е специално
посветена цялата година на свети
Йоан Рилски с най-различни чества-
ния, конференции, поклоннически
инициативи и т. н. Но преди всеки
празник, в навечерието, ще има
бдение, което продължава до посред
нощ, а на другия ден има Света
литургия и се стичат хиляди поклон-
ници, вярващи от България и чужби-
на, за да отидат на празника. Аз си
спомням сега с оглед на този разго-

на неговия живот - на 18 август 946 г.
- Най-българският светец, така го

наричаме и ние, българите, и така
вярваме, така го възприемаме. В края
на живота си съставя своя Завет.
Разкажете ни за този уникален доку-
мент.

- Така е. Няколко години преди
неговата кончина, може би към 941
година, когато свети Йоан Рилски
разбира, че идва неговият край,
силите го напускат, той остават един
завет на своите ученици и последова-
тели, който е много интересно четиво.
Днес е много достъпен, защото може
да бъде намерен на много страници в
интернет. Така че всеки, който проявя-
ва интерес, може да се докосне до това
четиво. То е свързано с основните
правила, които препоръчва свети
Йоан Рилски на монасите от неговия
манастир. Там се говори за нестижа-
нието, за скромността, да бягаме по
всякакъв начин от алчността. Бих
казал, че заветът е отправен не само
към монасите, но и към целия българ-
ски народ. И той е част от тази голя-
ма почит, която имаме към свети
Йоан Рилски. Свързани са с него и
много други най-различни четива,
като жития, служби и т. н., но е много
късо времето, за да говорим за тия
неща. Когато говорим за всебългарс-
кия светец свети Йоан Рилски, трябва
да знаем, че това не е някаква приу-
мица или някакво литературно опреде-
ление, а това се е случило практичес-

вор, който правим с вас, преди може
би 30 години, когато с моето семейст-
во се насочвахме към Рилския манас-
тир в този период около света Богоро-
дица, Успение, и Успението на свети
Йоан Рилски, имаше толкова много
хора, че ние не можехме да стигнем,
ако не тръгнем няколко дни по-рано.
Но така или иначе този най-стар
празник Успението на свети Йоан
Рилски се чества и до ден днешен по
един много специален начин. Това е
можем да кажем манастирският, вът-
решният празник на свети Йоан
Рилски, празникът, посветен на края

ки в историята на
българския народ.
Защото свети
Йоан Рилски, ако
и да е светец още
приживе и да е
признат от всички
като големия
отец, отшелник и
учител на монаси-
те по нашите
земи, след негова-
та кончина той
придобива още
по-голяма слава.
Защото след
пренасянето на
мощите му в
Средец се случват
много чудеса. Той
става покровител
след това на
царското семейст-
во. Неговото име
Йоан става царс-
ко име в Търновс-
ка България. След
това, когато се
връща в Рилския

манастир, той става истински покро-
вител на западните предели на Бълга-
рия, където остава и до ден днешен.
Самият Рилски манастир, с неговото
изключително място в българската
история също е един плод на делото и
на светостта, и на чудото, ако щете,
на свети Йоан Рилски.

Желая свети Йоан Рилски да
покровителства всички българи с
техните семейства, да дава много мир,
любов и благодат на всички.

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



ÊÓËÒÓÐÀ 20.08.2019 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

18

Íàêðàòêî

"Аполония 2019" празну-
ва юбилей - дните на
изкуствата се организи-
рат за 35 път. От 29
август до 7 септември
събития от всички жанро-
ве ще изкушават в Созо-
пол зрителите. Някои от
най-прославените творци
на сцената всяка вечер
ще приемат овации.
Представленията по
традиция са в читалище
"Отец Паисий". На 30
август е мюзикълът "Али-

На младини Елвис Прес-
ли мечтаел да бъде таен агент
или супергерой, спасяващ чо-
вечеството, твърди бившата
му съпруга. Netflix ще пусне
анимационен комедиен сери-
ал, в който Кралят на рокен-
дрола Елвис Пресли ще се
изявява като таен агент. Майк
Арнолд е режисьор на "Кра-
лят агент". Певецът ще бъде
представен като шпионин,
борещ се срещу злото. Анон-
сът на сериала съвпадна с
42-годишнина от кончината
на Пресли. През цялата си
кариера Елвис участва в 31
игрални филма. Вживява се
в най-различни роли - на ав-
томобилен състезател, на пъ-
туващ музикант, на родео-
състезател. Партнират му из-
вестни актриси - Ан-Марга-
рет, Мери-Ан Мобли, Нанси
Синатра. Сюжетите са един от
друг по-безвкусни, но музи-
ката като цяло е на ниво. ç

Netflix ùå ïðåäñòàâè
Åëâèñ Ïðåñëè êàòî
òàåí àãåíò

Международен пленер ще от-
крие нови артистични простран-
ства в "Двореца" в Балчик. Сре-
ща на художници се открива на
20 август. Творци от България,
Русия, Латвия, Украйна ще опъ-
нат платна на морския бряг и
ще привлекат публиката към ес-
тетиката на живописта.

Сред изявените имена с мно-
гобройни изяви в родните си
страни и в чужбина са: Лариса
Талипан, Самир Гафаров, Намиг
Исмаил-Зада, Мариана Силахи-

Íîâè àðòèñòè÷íè ïðîñòðàíñòâà â "Äâîðåöà" â Áàë÷èê

Ðîçè è Ëúâîâå

са в Огледалния свят" по
романа на Луис Карол на
режисьора Бисерка
Колевска, хореографа
Жасмина Стоянова. В
амбициозния проект на
"Бон-бон" участват над 50
деца между 4 и 15 години.
Малък градски театър
заковава интереса на 31
август с "Аз обичам, ти
обичаш, тя обича". Хитът
на Теди Москов и Симон
Шварц с музиката на
Антони Дончев е вдъхно- :

Сборна изложба - графика на
35 български художници във
варненската галерия "Ларго".

 "Рози и Лъвове"- представи-
телна изложба графика, част от
празничната програма за Деня
на Варна. Експозицията за пръв
път бе показана през месец май
в Палацо Ломбардия - седали-
щето на Регионалното правител-
ство на Ломбардия в Милано.

Тя бе откриващо събитие на
петата Международна екслибрис
среща, която се проведе във Ва-
резе, Италия, в рамките на Де-

Творци от 38 държави
участват конкурс за
екслибрис
Общо 415 творци от 38
държави участват в петнай-
сетото издание на между-
народния конкурс за
екслибрис на библиотека
"Любен Каравелов" в Русе.
Авторите са работили по
темата "Ex Libris - Ex
Cinema", като са изпратили
за конкурса общо 610
екслибриса. Ще бъде
открита и изложба с
творбите на победителите.

Хоакин Феникс е
претендент за "Оскар 2020"

Финикс е номиниран за
мъжка роля в "Жокера",
където играе суперзлодей.
Лентата има дебют на
Венецианския кинофести-
вал в края на август и след
това ще я видят в Торонто.
Големият шанс на Феникс
се оценява от букмейкъри-
те. Следват Том Ханкс,
Терон Егертън, Антонио
Бандерас с филма "Болка и
слава". "История на брака"
със Скарлет Йохансон е
кандидат за наградата за
най-добър филм. Финикс е
актьор и музикант. Носител
на награди "Златен глобус",
"Грами" и три пъти е
номиниран за наградите
"Сателит", БАФТА и "Оскар".

"Àïîëîíèÿ 2019" ñúáèðà
ôåíîâå íà âñè÷êè èçêóñòâà

вен от филма на Еторе
Скола "Обичахме се
толкова много".

На сцената се вихрят
Малин Кръстев, Филип
Аврамов, Владимир
Зомбори, Каталин Ста-
рейшинска, Ирини Жам-
бонас, Иван Петрушинов.
Те са трима най-добри
приятели, влюбени в една
жена в продължение на
30 години. А тя коя е - и
кого от тях обича?

На 1 септември трупа-
та "Зад канала" играе
"Празникът" от Томас
Винтерберг - версия на
Явор Гърдев. Участват
Иван Бърнев, Бойко
Кръстанов, Весела Баби-
нова, Анастасия Лютова.
На 2 септември гилдията

чества Крикор Азарян - 85
години от рождението на
режисьора. Театърът,
който носи името му,
представя "Чехов х 3" на
Антоанета Бачурова и
Владимир Люцканов.
Участват Меглена Кара-
ламбова, Бойка Велкова,
Георги Новаков, Александ-
ра Сърчаджиева, Койна
Русева.

На 4 септември "Въз-
раждане" се включва със
"Защото на мама така й
харесва" на Жолт Пожгаи,
Лилия Абаджиева и Васил
Абаджиев. Актьорите са
Донка Аврамова-Бочева,
Мариана Жикич, Анатоли
Лазаров, Боян Младенов,
Георги Златарев, Йордан
Ръсин, Свежен Младенов. ç

на, Олга Кашкай, Наталия Савин-
ска, Анна Абидина, Теменуга Ди-
мова, Огнян Кузманов.

Пленерът "Пространство и
време" ще популяризира чрез
картините на художниците при-
родните и културните забележи-
телности в архитектурно-парко-
вия комплекс.

Живописците най-напред ще
покажат изложбата със своите
платна в Учебния център по из-
куствата в "Двореца" на 30 ав-
густ. ç

сетия международен екслибрис
конкурс "Библиотека Бодио Лом-
наго". За куратор на експозици-
ята беше поканена г-жа Нели Въл-
чева, директор на Екслибрис кон-
курс-Варна.

Тази покана е резултат от ус-
пешното партньорство между
Италианската Екслибрис Асоци-
ация и Арт галерия "Ларго", ор-
ганизатор на варненския екслиб-
рис форум. "Рози и Лъвове"
стартира на 14-и в арт галерия
"Ларго" и продължава до 27 ав-
густ.ç

В тревненската галерия "Гъ-
бенски" е открита изложба с ху-
дожествени творби от деветото
издание на международния сим-
позиум "Форма 2019". Летният
симпозиум е бил организиран от
Националната гимназия "Тревнен-
ска школа" и Съюза на българс-
ките художници и подкрепен фи-
нансово от фонда "13 века Бъл-
гария" и общината.

Представени са оригинални и
авангардни пластични решения,
а симпозиумът е дал възможност
на участниците да се докоснат
до богатата културна история на
Тревненската художествена шко-
ла и нейната виталност, както и

Â òðåâíåíñêàòà ãàëåðèÿ "Ãúáåíñêè"
ñå îòêðè èçëîæáà "Ôîðìà - 2019".

да популяризират изкуството в
региона на Централен Балкан. На
тазгодишното издание са пока-
нили за участие 14 автори - Нен-
чо Ненчев, Орфей Миндов, Мом-
чил Мирчев, Димитър Грозданов,
Никифор Апостолов, Цветан Ко-
лев, Валентина Лапчева, Христи-
на Дренска - Тита, Пенка Минче-
ва, Анна Цоловска, Красимира
Дренска, Юлия Лазаркова, Зоран
Саевски, Сърбия и Джон Нортин-
гтън от САЩ.

Специалната награда за млад
автор, направил интересен екс-
перимент в изкуството, е получи-
ла Пенка Минчева. Изложбата ще
остане открита до 20 септември.ç
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Над 20 процента от
работната ръка на Румъ-
ния се намира зад грани-
ца, а експерти в тази
сфера обръщат внимание,
че ритъмът, с който
страната губи човешкия
си капитал, представлява
национален проблем,
пише в. "Адевърул".

Изданието цитира
данни на Евростат, спо-
ред които през 2018 г.
Румъния е оглавявала
европейската класация по
отношение на лицата в
трудоспособна възраст,
които се намират в чуж-
бина. Според европейска-
та статистическа служба
21,4 % от румънците на
възраст между 20 и 64 г.
живеят извън страната.
Този дял значително
превишава нивото в
страни като Хърватия
(15,4 %), Литва (14,5 %)
или България (13,3 %),
посочва изданието.
Средното ниво за ЕС е

Íàä 20 ïðîöåíòà îò ðàáîòíàòà ðúêà
íà Ðóìúíèÿ ñå íàìèðà çàä ãðàíèöà
Áðîÿò íà íàëè÷íèòå ïðåäëîæåíèÿ çà
òðóäîâà çàåòîñò å 2 ïúòè ïî-ãîëÿì îò
áðîÿ íà êàíäèäàòèòå

3,9 %, т. е. 5  пъти по-
ниско, отколкото в Румъ-
ния.

Вестникът отбелязва,
че Румъния е на първо
място и от гледна точка
на броя на лицата в
активна възраст, които
живеят в чужбина - 2,52
млн. души, следвана от
Полша (1,66 млн.), Италия
(1,13 млн.) и Португалия
(820 000). Статистиката
сочи също, че около
половината от румънците
от диаспората имат
висше образование, но
въпреки това мнозинство-
то от тях работят в сфе-
ри, които изискват по-
ниска квалификация.

Раду Некита, професор
в университета Бабеш-
Боляй в град Клуж, на
свой ред коментира, че
"тази статистика предс-
тавлява на първо място
шамар за цялата полити-
ческа класа след декемв-
ри 1989 г." По думите му

:
Турският министър
на земеделието и горите Бекир
Пакдемирли съобщи, че в голяма
степен са овладени избухналите
в неделя горски пожари в
района на Бодрум и Миляс в
окръг Мугла и в района на Урла
в окръг Измир. Министърът е
посочил това пред журналисти,
след като е инспектирал от
хеликоптер гасенето на горския
пожар в района на Карабаглар в
окръг Измир. По думите на
министъра пожарът в района на
Бодрум и Миляс е под контрол, а
пожарът в района на Урла е
почти изцяло под контрол. Той
изтъкна, че с подобряването на
метеорологичните условия,
усилията за справяне с огнената
стихия са започнали да дават по-
бързи резултати. Пожарите в
неделя се разпространиха бързо
заради силни ветрове.

Властите
на испанските Канарски острови
съобщиха, че горски пожар с
пламъци, високи 50 м, е
принудил спасителните служби
да евакуират повече от 5000
души. Президентът на Канарските
острови Анхел Виктор Торес
заяви, че 1000 пожарникари са
изпратени на о. Гран Канария. 14
специализирани самолета ще се
включат в борбата с пламъците,
обхванали 34 000 дка. Гасенето
се затруднява от коварни пориви
на вятъра, които подпалват
вторични огнища.

Програмата
за размножаване на новозеланд-
ските папагали какапо постигна
впечатляващ успех, след като
популацията им достигна 200
екземпляра за първи път от
повече от 7 десетилетия. Какапо
бе описан навремето от
британския зоолог Марк
Каруърдин като "най-едрия, най-
дебелия и най-неспособния да
лети папагал в света". Птиците от
вида бяха опасно близо до
изчезването. През 90-те години
на миналия век бяха останали
само около 50 екземпляра. В
началото на този сезон по-малко
от 150 какапо живееха на два
отдалечени новозеландски
острова.

Екип
от международни учени е открил
екологичен начин за производс-
твото на слънцезащитни
продукти, използвайки черупки
на кашу, съобщава сайтът Гийк.
Работата на "Зелените химици"
от университета Витватерсранд
в Йохансбург, РЮА, е съсредо-
точена върху производството на
полезни съединения от дървеси-
на и други бързорастящи и
неядливи растителни отпадъци.
Специалистите си сътрудничат с
колеги от Германия, Малави и
Танзания. Черупките на кашу
съдържат мастни съединения,
които могат да причинят
контактен дерматит, подобно на
отровен бръшлян. Поради тази
причина любимите на мнозина
ядки не се продават с обвивки-
те им. Вместо просто да
изхвърлят черупките, изследова-
телите ги рециклират с цел да
осигурят защита срещу слънче-
вите лъчи, които могат да
навредят на повечето материали
- от бои до пластмаса, както и
на човешката и животинската
кожа. Обвивките на кашуто
произвеждат ароматни съедине-
ния с добра способност да
поглъщат вредните ултравиоле-
тови А и В лъчи, което ги прави
подходящи за производството
на слънцезащитни продукти

Íàêðàòêî
Снимки Пресфото БТА и Интернет

Афганистан отбеляза 100-го-
дишнината от независимостта си
от Великобритания, помрачена от
самоубийствения атентат през уи-
кенда, който взе над 60 жертви,
предаде ДПА.

В словото си в двореца Да-
рул Аман (Дом на спокойствие-
то), почти възстановен след раз-
рушенията от няколко войни, пре-
зидентът на страната Ашраф Га-
ни каза, че честванията, вклю-
чително тържественото отваряне
на реставрирания дворец, са би-
ли отложени в почит към памет-
та на жертвите.

Той се закани, че правителс-
твото е решено "да изкорени и

Àôãàíèñòàí îòáåëÿçâà 100 ãîäèíè
îò ïîëó÷àâàíåòî íà íåçàâèñèìîñò

унищожи" базите на "Ислямска
държава" в цялата страна.

Британците са водили 3 вой-
ни, за да поставят Афганистан под
свой контрол и по този начин да
спрат южното разширяване на
Руската империя.

След втората военна кампа-
ния, приключила с Договора от
Гандамак от 1879 г., Афганистан
става полуавтономна британска
колония.

Кралят (падишах) на Афганис-
тан Аманулла хан провъзгласява
пълна независимост веднага след
възкачването си на трона, което
води до кратката англо-афганска
война от май до август 1919 г. ççççç

"

Председателят на Европейската
комисия Жан-Клод Юнкер няма
да участва в срещата на върха
на Г-7 във Франция по здравос-

ловни причини. Юнкер е
претърпял успешна операция за
отстраняване на жлъчката през

уикенда и лекарите са го
посъветвали да не предприема
пътуване. В събота съобщиха,

че 64-годишният Юнкер е
прекъснал лятната си ваканция

в Австрия и се е върнал в
родния си Люксембург за

спешната операция. 5-годишни-
ят мандат на Юнкер изтича в

края на октомври. През
последните години Юнкер

страдаше от болки в гърба.

противодействието на
това явление, което може
да се окаже една от най-
големите заплахи за
румънския народ, изисква
радикални промени.

Статистиките сочат, че
броят на наличните работ-
ни места в Румъния е 2
пъти по-голям от броя на
кандидатите за тях, а
основният фактор за
кризата за персонал в
Румъния е миграцията,

подчертава вестникът.
Липсата на работна ръка
се усеща най-силно в
сектори като информаци-
онните технологии, къде-
то заплатите все още са
по-ниски от тези в Евро-
па или в САЩ, или строи-
телството, където въпре-
ки въвеждането на някои
данъчни облекчения
строителите все още
предпочитат да работят в
чужбина.ççççç

Според специалисти в Румъния вече се усеща липса на експерти във
важни области, вкл. машиностроенето, здравеопазването, образовани-
ето, строителството. Със загубата на голям брой висококвалифицирани
кадри Румъния губи не само потенциала си за икономически растеж и
развитие, но и плаща висока цена в социален план.

Афганистанският президент Ашраф Гани (вдясно) прави преглед на почет-
ния караул по време на честванията в Кабул на Деня на независимостта.
Отслабена от Първата световна война, британско-индийската армия не е
в състояние да постигне решителна победа в Афганистан и в резултат
през 1921 г. Великобритания признава независимостта на страната.
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На церемония с учас-
тието на премиера Кат-
рин Якобсдотир прави-
телството на Исландия
официално обяви първата
"смърт" на ледник в
страната, предадоха ДПА
и Ройтерс.

Ледникът Окьокюл
(съкратено Ок), оцелял
700 години на върха на
вулканична планина, е
загубил още през 2014 г.
статута си на ледник
заради стопяване и
изтъняване.

На церемонията в
присъствието на бившия
президент на Ирландия
Мери Робинсън исландс-
ката геоложка Оддур
Сигурдсон откри паметна
плоча, отбелязваща
изчезването на първия от
стотиците ледници в
островната страна.

Като послание към

бъдещето на плочата бе
изписано: "През следва-
щите 200 години всички
големи ледници се очак-
ва да последват същия
път".

Този монумент е
свидетелство, че ние
знаем какво се случва и
какво трябва да се нап-
рави.

Сигурдсон, която е
свързана с университета
"Райс" в Хюстън, от
години наблюдава състо-
янието на Окьокюл,
североизточно от столи-
цата Рейкявик.

Според сателитни
снимки на Земната об-
серватория на НАСА през
1986 г. ледникът Ок е
представлявал компактно
бяло петно, но на снимка
от 1 август т.г. от него са
останали само малки
фрагменти бял лед.

Ïðàâèòåëñòâîòî íà Èñëàíäèÿ ïî÷åòå
ïúðâèÿ „ïî÷èíàë“ ëåäíèê â ñòðàíàòà

Яцек Чапутович смята,
че страната му е била още-
тена в сравнение с други
държави, получили репа-
рации от Германия заради
щетите, нанесени по вре-
ме на Втората световна
война, предаде ДПА.

"Полша бе подложена на
дискриминация в този про-
цес", посочва той. По ду-
мите на Чапутович, въпре-
ки страданията на полския
народ делът на обезщете-
нието, получено от Варша-
ва, е бил "минимален".

"Има страни, изгубили
далеч по-малко, но полу-
чили голямо обезщетение.

Âàðøàâà âåðîÿòíî ùå èñêà îò Ãåðìàíèÿ
ðåïàðàöèè çà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà

Централният въпрос е да-
ли към Полша е проявено
справедливо отношение в
сравнение с други държа-
ви", казва Чапутович.

Сред тези държави той
назовава Франция и Хо-
ландия. "В Полша са убе-
дени, че в началото на 90-
те Германия е упражнила
натиск върху нас, за да не
се повдига тази тема. За-
това сега се връщаме към
нея", допълва министърът.

Темата за репарации се
обсъжда в Полша от ми-
налото лято, когато лиде-
рът на партия "Право и
справедливост" Ярослав

Íÿìà ñúìíåíèå: êëèìàòúò â Àðêòèêà
ñå ïðîìåíÿ çíà÷èòåëíî è ñêîðîñòíî

По определение лед-
никът трябва да бъде с
дебелина 40-50 метра и
да се движи от собстве-
ната си тежест.

Ледът на Ок вече е
само 15 м дебел.

Ройтерс цитира про-

фесор Миник Розинг от
Копенхагенския универ-
ситет, според когото
"няма никакво съмнение,
че климатът в Арктика се
променя значително и
скоростно".

Климатичните промени

ще бъдат главна тема на
предстоящата тази сед-
мица среща в Исландия
на премиерите на стра-
ните от Северния съвет с
участието на германската
канцлерка Ангела Мер-
кел. ç

Момиче държи
плакат, на който е
изписан призивът
"Дръпнете
аварийната
спирачка",
докато присъства
на церемония в
района, в който
се топи и изчезва
ледникът Окьокюл
в Исландия.
Северният
(Нордическият)
съвет ще обсъди
тези дни в
Рейкявик топенето
на ледниците.
Той включва
Дания, Норвегия,
Швеция, Финлан-
дия и самоуправ-
ляващи се
територии
като Гренландия.

Качински заяви, че стра-
ната никога не е отказва-
ла обезщетения от Герма-
ния.

Тогавашният министър
на отбраната Антони Ма-
черевич заяви, че от прав-
на гледна точка Варшава
има всички основания да
иска репарации от Берлин.

Според предварителни
оценки на група, работе-
ща по въпроса в полския
парламент, общата стой-
ност на щетите е почти 1
трилион долара.

През 1953 г. Полша офи-
циално е отказала репара-
ции. ç

Полският външен министър Яцек Чапутович изтъква, че Варшава ще
следи как протичат продължаващите и днес преговори за репарации
между Берлин и Атина. "С Гърция обаче засега не обсъждаме тази тема",
уточни Чапутович. Снимки Интернет и Пресфото БТА

Над 50 евродепутати и
още толкова природозащит-
ни организации поискаха
страните, участващи в меж-
дуправителствената Кон-
венция по международната
търговия със застрашени
видове от дивата фауна и
флора (Convent ion on
Internat ional Trade in
Endangered Species of Wild
Fauna and Flora, CITES), да
забранят трофейния лов на
застрашени видове като но-
сорозите и слоновете, пре-
даде АФП.

Конвенцията забранява
търговията с над 1000 рас-
тителни и животински ви-
дове, смятани за застраше-

Åâðîäåïóòàòè è ïðèðîäîçàùèòíèöè ïðèçîâàâàò
äà ñå çàáðàíè ëîâúò íà íîñîðîçè è ñëîíîâå

ни. Те са изброени в ней-
ния първи анекс.

В писмо до генералния
секретар на CITES Ивон
Игеро евродепутатите и
природозащитниците изра-
зяват съжаление, че тро-
фейният лов на такива жи-
вотни има развлекателен
характер и е смятан за не-
комерсиален, поради кое-
то не попада под забрана.

Писмото бе публикува-
но, когато в Женева хиля-
ди представители на над
180 страни, еколози и по-
литици обсъждат 56 пред-
ложения за променяне на
степента на защита на ди-
вите животни и растения,

предвидена в Конвенция-
та. В дневния ред на сре-
щата не е включен обаче
въпросът за ловните тро-
феи.

Подписалите писмото
призовават страните в Кон-
венцията да приравнят лов-
ните трофеи с другите фор-
ми на търговия с видове от
дивата природа и да нало-
жат незабавна забрана над
вноса на всички застраше-
ни видове.

Ловците проявяват инте-
рес към редица животинс-
ки видове - слонове, черни
и бели носорози, жирафи,
крокодили, сиви папагали,
гепарди, шимпанзета. ç

Работник събира парчета перки от акули, изсушени на покрива на фаб-
рична сграда в Хонконг. САЩ са най-големият вносител в света на ловни
продукти. Трофейният лов е законен в редица райони на Африка, където
туристите плащат, за да отстрелват малък брой определени животни.
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Селекционерът на
България Красимир Балъ-
ков има сериозни пробле-
ми със сглобяването на
състава за европейската
футболна квалификация с
Англия на 7 септември,
съобщава Sportal.bg.
Бившият плеймейкър
имаше ясна идея до
преди седмица за евенту-
ален титулярен състав
срещу "трите лъва", но
през последните дни
нещата коренно се проме-
ниха. Трима от евентуал-
ните му титуляри със
сигурност няма да са в
оптимална форма за
мача. При това става
въпрос за двама от най-
опитните играчи.

Първо, най-добрият
защитник на България за
2018 година Николай
Бодуров беше изваден от
състава на ЦСКА. Капита-
нът на "червените" пропус-
на последните пет офици-
ални мача на тима, но не
поради слаба спортна
форма, а след решение
на ръководството. Опит-
ният играч беше големият
отсъстващ в състава на
Бала при дебюта му
срещу Чехия (1:2) и Косо-
во (2:3), тъй като имаше
контузия в кръста. В тези
две срещи вратата на
Николай Михайлов беше
обстрелвана общо 39
пъти, а националите
записаха две поражения.
Именно поради това
Балъков разчиташе той да
води защитата на митич-
ния стадион "Уембли", но
случващото с Бодуров
през последните две
седмици притеснява
сериозно специалиста,
който все още не знае
дали ще разчита на него.

От неделя треньорът на

Êðàñèìèð Áàëúêîâ ñ ïðîáëåìè
ïðåäè êâàëèôèêàöèÿòà ñ Àíãëèÿ

"лъвовете" има още двама
сигурни титуляри със
сериозни здравословни
проблеми. Става въпрос
за най-резултатните
играчи на "лъвовете" в
момента - Ивелин Попов
и Георги Костадинов.
Капитанът на тима получи
травма с Ростов срещу
Уфа, като беше заменен
принудително на почивка-
та. Вчера Попето  мина
ядрено-магнитен резо-
нанс, който показа, че
травмата му не е тежка,
но най-вероятно около
десет дни ще бъде извън
строя. Това означава, че
пропуска мача с Рубин, а
не е сигурно, дали ще е
готов за визитата на
Локомотив (Москва)
преди гостуването на
българския национален
отбор на Англия.

Халфът на Арсенал
(Тула)  Георги Костадинов
стресира всички в клуба
си, след като беше тежко
изритан от противник в
гостуването на Рубин.
Това се случи в 60-ата
минута, а бившият полуза-
щитник на Левски момен-
тално беше заменен, като
имаше съмнения, че е
скъсал кръстни връзки на
лявото коляно. Направе-
ните резонанси показват,
че се е разминал с най-
тежкото, но около 15 дни
ще почива и ще пропусне
мачовете с Оренбург и
ЦСКА (Москва).

Хубавото за Попов и
Костадинов е, че са
твърди титуляри в клубни-
те си съставите си, но пък
сега ще излязат от ритъм
преди срещата срещу
един от най-силните
национални отбори на
планетата. Балъков пък
искаше в Лондон да

Двама от най-опитните национали
се контузиха, Николай Бодуров
не играе за ЦСКА

Селекционерът на българ-
ския национален отбор Кра-
симир Балъков обяви списъ-
ка с играещите зад граница
футболисти, повикани за ев-
ропейската квалификация
срещу Англия в Лондон на 7
септември и приятелския мач
с Република Ирландия в Дъб-
лин три дни по-късно. От по-
виканите легионери прави
впечатление завръщането Ге-
орги Миланов  в държавния
тим. Изненадата пък е при-
съствието на десния бек Ге-
орги Пашов от Арарат (Ар-
мения). Функционалното със-
тояние на всички футболис-
ти ще бъде оценено от ме-
дицинския щаб на национал-
ния тим в началото на ла-
гер-сбора на 1 септември в
София.

В разширения тимов лист
попаднаха: Ивелин Попов
(Ростов, Русия), Страхил По-
пов (Касъмпаша, Турция), Ва-
сил Божиков (Слован Братис-
лава, Словакия), Георги Кос-
тадинов (Арсенал Тула, Ру-
сия), Кирил Десподов (Каля-
ри, Италия), Симеон Славчев
(Карабах, Азербайджан), Ге-
орги Миланов (Фехервар, Ун-
гария), Божидар Краев (Жил
Висенте, Португалия), Нико-
лай Димитров (Урал, Русия),
Георги Сърмов (Кемниц, Гер-
мания) и Георги Пашов (Ара-
рат, Армения).ç

Ãåîðãè
Ìèëàíîâ ñå
çàâðúùà â
äúðæàâíèÿ òèì

Отборът на Нефтохимик побе-
ди с 3:0 Струмска слава в мач от
петия кръг на Втора лига. "Шей-
ховете" стигнаха до успеха с по-
падения след почивката. Точни бя-
ха Иван Колев, Пламен Тенев и
Живко Петков.

Отборът на Ботев (Гълъбово)
записа първи успех през настоя-
щия сезон във Втора лига, след
като в първи двубой от петия кръг
на първенството победи с мини-
малното 1:0 Спартак (Варна).

Поражението пък бе пето по-
редно за "соколите", които про-
дължават да бъдат не просто без
спечелена точка, но и без отбе-

Íåôòîõèìèê ïîñòèãíà óáåäèòåëåí
óñïåõ íàä Ñòðóìñêà ñëàâà

лязан гол от началото на шампи-
оната.

Локомотив (София) се спра-
ви с минималното 1:0 със Спар-
так (Плевен) и записа четвърти
успех от началото на кампания-
та. Голът на успеха бе дело на
Димитър Георгиев в самия край
на първото полувреме.

Хебър (Пазарджик) се издъни
при домакинството си на Локо-
мотив (Горна Оряховица). Тимът
на Николай Митов стигна само
до 0:0 срещу "железничарите".

Черноморец (Балчик) не можа
да се противопостави на столич-
ния Септември и загуби с 0:1.ç

заложи на 11 играчи,
които играят редовно и са
в оптимална кондиция.
Получените травми няма
да позволят това и на
двамата, които трябваше
да бъдат в халфовата
линия на България, на
един от най-легендарните
стадион в света "Уембли".

Най-добрият футболист
на България за 2018
година Кирил Десподов
пък въобще не попада в
плановете на Каляри,
като остана извън групата
от 23-ма играчи за Купата
на Италия срещу Киево.
Именно за него Бала
направи компромис в
предните квалификации,
като беше единственият
играч, който бе в състав
без да играе редовно в
тима си. Сега Балъков
пак повика на лагера
бившия футболист на
ЦСКА. Бързакът беше
титуляр срещу Косово,
както и Николай Михай-
лов, който пък продължа-
ва да не получава шанс в
Левски, след като се
възстанови от травмата и
вече няколко седмици
тренира наравно с тима.
Стражът няма и минута

през този сезон при
"сините" под ръководство-
то на Петър Хубчев.

Интересното е, че
Михайлов-младши беше
титуляр в последните два
мача на специалиста
начело на "трикольорите" -
1:1 с Черна гора и 1:1 с
Косово, като и в двата
случай спаси "лъвовете" от
загуба в последната
минута, но на "Герена" с
днешна дата се залага
твърдо на Милан Миято-
вич. Статутът му на резер-
ва прави Пламен Илиев
абсолютен фаворит титу-
лярното място срещу
Англия.

Бразилското крило на
Лудогорец Вандерсон е с
първа повиквателната за
националния състав на
България, където в офан-
зивен план се завръща и
Божидар Краев, който
стартира ударно сезона в
Португалия.ç

Класиране
1. Англия 10-1 6
2. Чехия 5-6 6
3. Косово 5-4 5
4. България 5-7 2
5. Черна гора 3-10 2

Сериозни проблеми налегнаха 53-годишният Красимир Балъков преди
европейската квалификация с Англия

След като бе зачеркнат от
предишния селекционер, сега
Георги Миланов отново бе

повикан в националния отбор

Даниил Медведев
спечели титлата от

турнира "Мастърс" в
Синсинати, след като
победи във финала

белгиеца Давид Гофен
със 7:6 (3), 6:4. Така
23-годишният руснак,
който по-рано през

годината триумфира на
турнира "София Оупън",

спечели общо пета
титла в кариерата и

първа от сериите
"Мастърс", което ще го

изкачи до петата
позиция в световната

ранглиста

Снимка Пресфото БТА
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01.30 „Гласове“ (п)
02.30 „Общество и култура“  (п)
03.30 „Червен картон“ (п)
04.30 Музикален антракт
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „Не се страхувай“ (п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ – Карлово
08.00 „България се събужда“ (избрано)
10.15 „Холивудски знаменитости“: Киану

Рийвс  (п)
10.40 „Безценната перла“ - сериал, 78 епи-

зод  (п)
11.30 „Червен картон“ (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време“ -  Карлово  (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ (избрано)
14.50 „Местно време“ - Карлово  (п)
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – аним. филм
15.25 „Безценната перла“ -  сериал, 79

епизод
16.15 Киносалон БСТВ: „Риболов в Патаго-

ния“ (2012 г.), Аржентина, режисьор
Карлос Сорен, в ролите Алехандро
Авада, Виктория Алмейда, Оскар Ая-
ла, Диего Кабайеро и др. Три проб-
лема – здравето, алкохолът и „изгу-
бената“ дъщеря – са поводите за
едно пътуване, в което риболовът е
само претекст…

18.00 „Холивудски знаменитости“: Еди Мър-
фи

18.20 „Лява политика“ (избрано)
19.20 „Местно време“ -  Карлово   (п)
19.30 Новини – централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „Пиле със сливи“

(2011 г.), Франция/Белгия, в ролите
Матийо Амалрик, Мария де Медей-
рос, Киара Мастраяни, Изабела Ро-
селини и др. Филмът проследява
историята на цигулар през последна-
та седцица от живота му.

22.00 „Романови“ - док. филм, І част
22.50 „Местно време“ – Карлово  (п)
23.00 Новини  (п)
23.30 „България се събужда“ (п)

ÁÍÒ 1

05.25 България от край до край 7 /п/
06.10 Търсачи на реликви 3 - тв филм /2

епизод/п/
07.00 Сутрешен блок
08.30 По света и у нас
08.45 История.bg - Апостолите от 1876

година /п/
09.45 Раят на дамите - тв филм /18 еп./п/
10.45 Капри - тв филм /45 епизод/п/
12.00 По света и у нас
12.30 Жребият - тв филм /7, последна

серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13.55 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Златно сърце 3-сериен - тв филм

/България, 1983 г./, 1 серия, режи-
сьор Мария Василева, в ролите: Алек-
сандър Андонов, Руди Христозов, Сто-
янка Мутафова и др.

15.20 Приключенията на горските мечоци -
анимационен филм

16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри - тв филм /46 епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
18.00 По света и у нас
18.20 България от край до край 7
18.50 Чуй Земята
19.00 Търсачи на реликви 3 - тв филм /3

епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 Раят на дамите - тв филм /19 епизод/
21.40 Нощният управител - тв филм /6

епизод/(14)
22.30 Какво ще се случи - док. поредица
23.00 По света и у нас

23.30 Законът на Дойл - тв филм /10
епизод/(12)

00.15 История.bg - Апостолите от 1876 г. /п/
01.15 Туризъм.бг /най-доброто/ /п/
02.15 Нощният управител - тв филм /6

епизод/п/(14)
03.10 Чуй Земята /п/
03.20 Какво ще се случи - док. поредица/п/
03.45 Туристически маршрути
04.10 Изкуството на 21 век
04.40 Законът на Дойл - тв филм /10

епизод/п/(12)

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 2, еп. 10
06.30 "Ловци на храна" - предаване за

кулинарен туризъм, с. 1 (2016)
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу /най-доброто/
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с. 2, еп. 2
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 6, еп. 25
16.00 "Страх да обичаш" - сериал, еп. 7
17.00 bTV Новините
17.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 14
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 13, еп. 74
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 69
21.00 Премиера: "Вътрешен човек" - сери-

ал, еп. 46
22.30 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 14
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Луцифер" - сериал, еп. 3
01.00 "Стрелата" - сериал, еп. 6
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 4
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 24 - 26

07.30 "Джи Ай Джо: Сигма 6" - сериал, еп. 1
08.00 "Последният кораб" - сериал, с. 2,

еп. 3
09.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 4
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 7
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 13
12.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 3
13.00 "Свещеният камък" - фантастика (САЩ,

2017), в ролите: Корин Немек, Майк
Хатън, Ръборт Карадийн, Мери Крис-
тина Браун и др.

15.00 "Последният кораб" - сериал, с. 2,
еп. 4

16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 5
17.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 4
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 1
19.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 8
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Животинско

царство" - сериал, с. 3, еп. 8
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Номер 42-ри" -

спортен, драма, биографичен (САЩ,
2013), в ролите: Чадуик Боузман,
Харисън Форд, Кристофър Мелони,
Ти Ар Найт, Никол Бъхари и др.

00.30 "Животинско царство" - сериал, с. 3,
еп. 8

01.30 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 8
02.30 "Последният кораб" - сериал, с. 2,

еп. 4
03.30 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 17
04.30 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 1

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 4, 5
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Домашен арест" - сериал, еп. 19, 20
10.00 "Живи легенди" - драма, комедия

(България, 2014), режисьор Ники Или-
ев, в ролите: Ники Илиев, Орлин
Павлов, Саня Борисова, Микеле Пла-
чидо, Стефан Щерев, Яна Маринова,
Георги Кадурин, Любомир Ковачев,
Димо Алексиев и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
13.00 "Хотел Елеон" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Дивата Нина" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
17.00 "Играчи" - сериал, еп. 5 и 6
18.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с. 5, еп.

20, 21
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 6,

еп. 6
20.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 28
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 41
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 10, еп. 7, 8
23.00 "Хотел Елеон" - сериал, с. 2, еп. 8, 9
00.00 "Живи легенди" /п./ - драма, комедия

(България, 2014)
02.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Хотел Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, с. 4, еп.
6, 7

08.00 "Фалшиво обвинение" - драма (тв
филм, Канада, 2006), в ролите: Бруки
Невин, Кейт Джаксън, Кигън Трейси

09.45 Телепазар
10.00 "Революция Z" - сериал, с. 4, еп. 8, 9
12.15 "Хартиени градове" - романтичен, мис-

търи, юношески (САЩ, 2015), в ро-
лите: Кара Делавин, Нат Улф, Остин
Ейбръмс, Ансел Елгорт и др.

14.30 "Фантастичната четворка" - фантас-
тика, екшън (САЩ, 2015), в ролите:
Майлс Телър, Кейт Мара, Майкъл
Джордан, Тоби Кебъл, Джейми Бел,
Тим Блейк Нелсън и др.

16.30 "Бриджит Джоунс: На ръба на разу-
ма" - комедия, романтичен (Великоб-
ритания, Франция, Германия, Ирлан-
дия, САЩ, 2004), в ролите: Рене
Зелуегър, Хю Грант, Колин Фърт, Си-
лиа Имри, Джонатан Кавендиш, Дже-
ма Джоунс, Джим Бродбент, Джеймс
Фокнър

19.00 "Гневът на титаните" - фентъзи, ек-
шън, приключенски (САЩ, 2012), в
ролите: Сам Уърдингтън, Лиъм Ний-
сън, Розамунд Пайк, Рейф Файнс,
Едгар Рамирес, Би Най, Дани Хюстън,
Лили Джеймс, Тоби Кебъл и др.

21.00 Премиера: "Далече от безумната тъл-
па" - романтичен, драма (Великобри-
тания, САЩ, 2015), в ролите: Кери
Мълиган, Матиас Схунартс, Майкъл
Шийн, Том Стъридж, Джуно Темпъл,
Джесика Бардън и др.

23.30 "Боуфингър" - комедия (САЩ, 1999),
в ролите: Стив Мартин, Еди Мърфи,
Хедър Греъм, Кристин Барански, Джей-
ми Кенеди, Терънс Стамп, Робърт
Дауни мл. и др.

01.30 "Революция Z" /п./ - сериал, с. 4, еп.
8, 9

03.30 "Историята на един делфин 2" - семе-
ен, драма (САЩ, 2014), в ролите:

Морган Фрийман, Ашли Джъд, Крис
Кристоферсън, Джулиана Харкави

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 13 /п/
06.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

14 /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Предадени чувства" - с уч. на Аника

Добра, Хейо фон Щетен, Тереза Ри-
зос, Кристиян Вюндерлих и др.

11.30 "Кулинарно лято с "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 13
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

14
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,

сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 5 /п/

07.00 "На бойното поле на любовта" -
романтична комедия с уч. на Тери
Поло, Робърт Майлхус, Бари Бостуик,
Дейвид Шатрау и др.

08.45 "Тенекиеният човек" - приключенски
филм с уч. на Зоуи Дешанел, Алан
Къминг,Нийл МакДона, Катлийн Ро-
бъртсън, Раул Трухильо, Ричард Драй-
фус и др., I част /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 5

12.00 "Пенелъпи" - романтична комедия с
уч. на Кристина Ричи, Джеймс Мака-
вой, Рийз Уидърспун, Катрин О'Хара,
Ричард Е. Грант, Питър Динклидж,
Саймън Уудс и др. /п/

14.10 Холивудски новини
14.30 "Моята голяма луда гръцка сватба 2"

- романтична комедия с уч. на Ния
Вардалос, Джон Корбет, Лейни Ка-
зан, Майкъл Константин, Андреа Мар-
тин, Елена Кампурис , Алекс Улф,
Луис Мандилор и др. /п/

16.30 Игрален филм /п/
19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,

сезон 7
21.00 "Шанхайско слънце" - екшън-комедия

с уч. на Джеки Чан, Оуен Уилсън, Луси
Лиу, Брандън Мерил, Роджър Юан,
Ксандър Бъркли, Джейсън Конъри,

23.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 7 /п/

00.10 "Небраска" - приключенски филм с
уч. на Брус Дерн, Уил Форт, Джун
Скуиб, Боб Оденкърк, Стейси Кийч,
Ранс Хауърд, Тим Дрискол, Девин
Ратрей и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 20 август ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ГГГГГорещо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 157

ВОДОРАВНО: "Хугеноти". Ирони. Димо Тонев. Нет.
Работа. Алофан. Поробители. ОМ. Пони. Иравади.
Танали. Аренас. Ле (Иван). "Огинот". Ада. БИ. Отомо-
тори. РЕНО. Епирема. Оратор. Ма. Ар. Расин (Жан).
Парана. Нагар. Дон. КАТ. "Сините пеперуди". Нинова
(Людмила). "Ала". Мила. Амарела. Милита. Анитас.
Сом. Нада. Окана (Луис). Вада. Абано (Пиетро). ОН
("Обшество на народите"). Манара. Акарида.
ОТВЕСНО: "Луда по тебе". Анисимова (Нина). Гибо-
на. Иносан. Лиман. Неморино. Оригинал. "Да". Но-
то. Аго. Анати. Инар (Франсоа). Нотабилитет. Рена-
та. "То". Иринопол. Помада. "Вината". Омир. Дева.
Аба. Елеватор. Попара. Ак. Биволар. Темане. Ено-
на. Фиде. Омар. Раликор. Дона. Инара. "Акулата".
Нено. Ади (Ендре). Анада ("Мечта, наречена Ана-
да"). Анод. Бит. Маса (Фелипе). Арати. Асана.

Днес и в сряда съществена промяна на вре-
мето не се очаква. Ще бъде слънчево, сухо и
горещо, с температури от 31 до 36 градуса, от-
ново малко по-ниски по морето. Ще продължи да духа слаб севе-
роизточен и източен вятър. В четвъртък горещината ще се усили
още и дневните температури ще достигнат 33 до 38 градуса. Вятъ-
рът от североизток ще бъде слаб, до умерен. В петък облачността
над северозападната половина на страната ще бъде променлива,
но ще остане горещо и почти без валежи. Температурите ще са от
31 до 36 градуса. Вятърът от североизток ще се усили и ще бъде
предимно умерен, на места в източната половина на страната -
временно силен. В събота ще бъде ветровито, горещо и с промен-
лива облачност. На места в централните части на Северна и в
Североизточна България не са изключени слаби краткотрайни пре-
валявания. Дневните температури ще бъдат от 31 до 36, 37 граду-
са. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток.
Вълнението на морето ще бъде опасно - почиващите там да бъдат
особено внимателни!

bTV Cinema,
"Далече

от безумната
тълпа" -

романтична,
драма,

в ролите:
Кери Мълиган,

Матиас
Схунартс,

Майкъл Шийн,
Том Стъридж,
Джуно Темпъл,

Джесика Бардън
и др., 21.00 ч.
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Треньорът на ЦСКА
Люпко Петрович бе много
доволен от успеха на тима
му над Арда с 3:2. Специа-
листът бе радостен, че
играчите му са издържали
на сгъстения цикъл в
последния месец. Сърби-
нът засипа с похвали
националът Кристиян
Малинов и го оприличи с
маратонец. "Очаквах много
труден мач, защото играх-
ме с човек по-малко 70
минути срещу Зоря в
реванша от турнира за
Лига Европа, където се
представихме достойно.
Съдията изигра голяма
роля за нашето отпадане.
Играем четвъртък-неделя
13 поредни мача. Поздра-
вявам футболистите, че
издържаха. Днес опитахме
да бъдем добре физичес-
ки. Малинов беше като
маратонец. Не спря да
тича, направо не мога да
повярвам. Нямахме кон-

центрация в дадени мо-
менти и допуснахме голо-
ве. Това е заради умора-
та", каза Петрович, след
което отказа да говори за
капитана на тима Николай
Бодуров, който е отново
не попадна дори в групата
за двубоя срещу Арда.

ЦСКА победи с 3:2 Арда
на стадион "Българска
армия" в двубой от шестия
кръг на efbet Лига. Тони Уот,
Евандро и Али Соу бяха
точни за "червените",
докато за новака се разпи-
саха Радослав Василев и

Иван Коконов. Срещата се
запомни с две неотсъдени
дузпи в полза на ЦСКА,
както и с края на головата
суша на Али Соу.

Люпко Петрович бе
предприел две промени в
състава си сравнено с
гостуването на Зоря. На
пейката седнаха Нуно
Томаш и Али Соу, а титуля-
ри бяха Отабор и Тони Уот.
За Арда пък дебютира
Спас Делев.

ЦСКА ще подпише с
още един нов футболист -
французин. Той не е свобо-

:

Íàêðàòêî
Григор Димитров падна
с четири места
в обновената ранглиста на
АТП, след като през минала-
та седмица загуби в първия
кръг на турнира по тенис от
сериите "Мастърс" в
Синсинати. Димитров вече е
78-и  с 722 точки, което е
най-лошото му класиране
от 27 май 2012 година,
когато беше 87-и. Новак
Джокович (Сърбия) запази
лидерската си позиция с 11
685 точки, а зад него
четворката остана непроме-
нена. Втори е Рафаел Надал
(Испания) със 7945, трети е
Роджър Федерер (Швейца-
рия) с 6950, а Доминик
Тийм (Австрия) е с 4925 на
четвърто място.
Първата ракета на
България Виктория
Томова, която заема
176-ата позиция в светов-
ната ранглиста, ще играе в
първия кръг на пресявките
на Откритото първенство по
тенис на САЩ срещу 20-
годишната Анна Калинская
от Русия, която е номер под
123. През тази година
Томова победи рускинята с
6:4, 6:2 на турнира на
трева в Бирмингам. До
момента Вики води с 2:1
победи срещу Калинская.
Изабелла Шиникова ще
стартира срещу поставената
под номер 7 Аранча Рус от
Холандия, която е номер
109 в световната ранглиста.
Елица Костова пък ще играе
срещу Янина Викмайер от
Белгия, която е номер 159
в света, но е полуфиналист-
ка на US Open през 2009
година. Срещите и на трите
българки са днес.
Двама футболисти на
Черно море ще играят
под наем
в Спартак (Плевен) до края
на годината. Това са
талантите, излезли от
школата на "моряците",
Петър Вуцов и Йордан
Радев. Двамата ще се
присъединят към втородиви-
зионния клуб днес.

Треньорът на
ЦСКА отказа да
говори защо
капитанът на
"червените"
Николай Бодуров
не попада в
групата

ден агент и ще бъде
закупен от "'червените". В
момента въпросният играч
минава медицински прег-
леди и ако всичко е наред
ще подпише с ЦСКА. Той е
атакуващ футболист и така
"червените" ще подсилят
конкуренцията в предни
позиции, съобщава "Топс-
порт".

До момента отборът се
подсили с Тони Уот, Греъм
Кери, Диего Фабрини, Вив
Соломон-Отабор, Денис
Давидов, Густаво Бусато и
Раул Албентоса.ç

72-годишният Люпко Петрович бе приятно охладен след поредния успеха на ЦСКА
                                                                                                       Снимка Пресфото БТА

Завърналият се в игра за Лу-
догорец Марселиньо коментира
представянето си при победата
с 2:1 на Черно море във Варна
в двубой от шестия кръг на пър-
венството. Бразилецът се отче-

Ìàðñåëèíüî ñå çàâúðíà ñ àñèñòåíöèÿ è ÷åðâåí êàðòîí
те с асистенция за победния гол,
но не доигра мача заради втори
жълт картон.

"Доволен съм, че отново иг-
рая. Доста време прекарах из-
вън терена.

Не очаквах да получа чер-
вен картон и не ми се говори
за това. Резултатът и трите точ-
ки са най-важното. Не играхме
добре, винаги е било трудно във
Варна.

Подготвен съм, работя мно-
го упорито на тренировките.

Надявам се в четвъртък да
попадна в групата за квалифи-
кациите от Лига Европа срещу
Марибор", заяви бразилецът.ç

efbet Ëèãà - 6-è êðúã
Славия - Ботев (Вр) 2:2
1:0 Цветелин Чунчуков 38, 2:0 Георги Йомов 59, 2:1 Доминик
Янков 65,  2:2 Мирослав Будинов 79

Етър - Царско село 1:1
0:1 Георги Минчев 8, 1:1 Даниел Младенов 29

Берое - Ботев (Пд) 2:0
1:0 Мартин Камбуров 52 - дузпа, 2:0 Иван Минчев 83

Витоша (Бистрица) - Левски 0:4
0:1 Паулиньо 22, 0:2 Паулиньо 51, 0:3 Нашименто 82, 0:4
Робърта 89

ЦСКА - Арда 3:2
1:0 Тони Уот 15, 1:1 Рдослав Василев 19, 2:1 Евандро 63
3:1 Али Соу 89, 3:2 Иван Коконов 90+1

Черно море - Лудогорец 1:2
1:0 Родриго 28, 1:1 Дан Битон 32, 1:2 Клаудиу Кешеру 74;
червен картон - Марселиньо (Лудогорец) 86

Локомотив (Пд) - Дунав  след приключване на броя

Бразилският национал Филипе Коутиньо вече официално е играч на Байерн. 27-годишният халф преминава
под наем от Барселона до края на сезона срещу 8,5 милиона евро. Така беше сложен край на лятната

сага около бъдещето на бразилеца. Филипе Коутиньо ще носи фланелката с №10 в Байерн. Той е първият
футболист след Ариен Робен, който ще бъде притежател на този номер.


